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Valamennyi határrendőrkapitányság Vezetőjének

 S_z_é_k h e l y é n.

  Az országhatár őrzése és az ezzel kapcsolatos határren-
dészeti teendők ellátása tekinteteben a Honvédelmi Miniszter Úrral foly
tatott megbeszélés eredményeképpen,a szolgálat hatályos és súrlódás men
tes ellátása érdekében az alábbiakat rendelem:

  1./ A határon átlépő utasok ellenőrzését a 145.389/1945
IV/12. sz. rendeletemmel felállított , szervezés alatt álló Magyar Határ-
rendőrség egyes kapitányságainak szolgálatba lépéséig, általában a honvéd 
határőrség látja el, mind a távolsági, mind pedig a kisebb határszéli for-
galomban, kivéve a már működésben lévő határrendőrségi szervek hatásköri 
területét.

Határrendőrségi szerveknek már Oroszváron, Hegyeshalomban, 
Sopronban, Szentgotthárdon, Kelebián, Nyírábrányban és Hidasnémetin.

Távolsági forgalomban tehát a határrendészeti szolgalatot 
illetve az utasellenőrzést az ottani határrendőrségi intézmények látják 
el, míg a többi távolsági határátlépő állomáson Murakeresztúr, Gyékényes, 

Magyarboj, Szőreg, Lökösháza, Biharkeresztes, Záhony, Bánréve, Somoskőújfalu,
Szob és Komárom az utasellenőrzést a honvéd határőrség közegei végzik mind- 
addig míg a területileg illetékes határrendőrkapitányság tőlük a szolgá- 
latot át nem veszi.  

Ahol a most felsorolt határállomások valamelyikén a helyi 
rendőrség végezné a távolsági forgalom ellenőrzését, ott ezt a szolgálatot 
a honvéd határőrségnek haladéktalanul át kell adni.

A kisebb határszéli forgalom ellenőrzése újabb rendelet
emig mindenütt ugyancsak a honvéd határőrség feladata. Ahol a távolsági és 

a kisebb határszéli forgalom ugyanazon az útvonalon bonyolódik le és a tá
volsági forgalom ellenőrzését már a határrendőrség végzi, ott ezen szol
gálata mellett a kisebb határszéli forgalom ellenőrzését is ellátni kö
teles.  

 2./. A már működésben levő határrendőrségi szervek fegyver-
viselésre jogosult tagjai szolgalatban és szolgalaton kívül a rendőrségi 
karszallag viselésére köteles.

 3./ A már működő határrendőrségi szervek részére a határ-
szolgálat ellátása tekintetében irányelvükül a következők szolgálnak:

a./ Magyar állampolgárok az országhatárt kifelé csak álta- 
lam kiállított útlevéllel, a kisebb határszéli forgalomban pedig az erre 

a célra kiállított Határszéli útiigazolvánnyal léphetik át. Határszéli úti- 
igazolványt csak a határkerület állandó lakosai kaphatnak, a belföldi 
rend-őrhatóság áItal kiállított/ utazási igazolványok az ország határának át
lépésére nem jogosítanak.
b./  Magyar állampolgárok a hátáron fentebb említett ér

vényes útlevel nélkül is bebocsájthatók, ha állandó lakásuk Magyarország
1937. évi területén volt és állandó lakhelyüket a háború következtében /: ka-

tonai szolgálat, deportálás, kiszállítás, stb.:/ hagyták el. Az ilyen vissza-
térők azonban az országhatárt csak zárt csoportokban 

léphetik át. A határátlépése után a csoportot a Hazahozatali Kormánybiztosság; legközelebbi
szervének kell további eljárás végett átadni.

 Azok, akiknek állandó lakásuk Magyarország 1937. éví terü-letén kívül volt, egyelőre általában az idegen állampolgárokra vonatkozóalábbi rendelkezések hatálya alatt 

állnak.
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c. /. Idegen állampolgárok az országhatárt egyénenként csak a Ma-
gyar Külügyminisztérium, vagy valamely magyar külképviseleti szerv, illető-

leg a Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóság előzetes írásban 
adott engedélye alapján léphetik át.

Háborús cselekmények következtében lakóhelyüket elhagyni kénysze-  
rült és hazatérés végett Magyarországon átutazni szándékozó idegen állam 
polgárok az országhatárt szintén csak zárt csoportban léphetik át. A cso
port tagjairól a belépés alkalmával három példányban névjegyzéket kell 
készíteni és azon a kilépés helyét fel kell tüntethni. A névjegyzék 
példányát a szállítmány vezetőjenek át kell adni azzal, hogy azt a

kilépés alkalmával a határállomáson bemutatni köteles. A névjegyzék má
sodik példányát a KEOKH-nak /:Budapest IV. ker. Ferenc József rakpart 
28:/ harmadik példányát pedig a Népgondozó hivatalnak /:Budapest ,V. Sas- 
út 12 szám:/ kell megküldeni.

Az ilyen csoportok kilépése alkalmával a belépéskor kiállított 
jegyzéket a csoport vezetőjétől be kell vonni és azon ellenőrizni kell, 
hogy a névjegyzéken szereplők mind elhagyják-e az ország területét. Ezután 
a jegyzéket az esetleg visszamaradottak tártózkodási helyére vonatkozó 
jelentéssel a KEOKH-hoz kell felterjeszteni.

Érvényes útiokmány nélkül egyedül utazó idegen állampolgárokat 
arra kell utasítani, hogy államuk határát Magyarország elkerülésével ér
jék el, ha pedig ez nem lehetséges,csatlakozzanak valamely saját államuk 
polgáraiból álló csoporthoz.

d. / A honvédkincstár tulajdonát képező katonai felszerelési tár
gyak összegyűjtése a határsávban a honvéd határőrség, illetve az erre a 
célra felállított honvéd anyaggyűjtő szervek feladata./: ilyen honvéd 
anyaggyűjtő szervek működnek Hegyeshalomban, Sopron-Ágfalván Szentgothár-
don, és a Nyugatról hazatérők részére felállított táborokban :./A Nyugatról 
hazatérőktől és a hadifoglyotok a kincstári eredetű felszerelési tárgya
kat, tehát nem a rendőrség, hanam az említett honvédségi szervek vonják be.

e. /A 7680/1945. M.E. rendelet módot ad az idegen államok katonai 
alkulataitól szerzett, vagy befogott gazdátlan állatok birtoklásának tör- 
vényesítésére illetve az ilyen állatok részére járlatlevél váltására. 
Éppen ezért a visszatérők birtokában lévő állatokat /: lófogatú jármű-
veket :/ őrizetbe venni azon a címen, hogy azok tulajdon joga igazolva 
nincs nem lehet. Nem vonatkozik ez természetesen az olyan állatokra /:szer
szám jármű :/melyek megállapíthatóan a honvéd kincstár tulajdonát képe- 
zik. Az ilyen dolgok tekintetében követendő eljárásra a fenti d pontban 
foglaltakat kell alkalmazni.

f. / Az ideiglenes országhatárt a jelenleg használatban levő bel
földi rendszámtáblák nélkül átlépő gépjárművek tulajdonjogának vizs
gálata nem az országhatáron történik, hanem a forgalmi engedély kiadása 
alkalmával. Az olyan gépjárműveket, melynek valamely külföldi állam ál
tal kiállított forgalmi engedéllyel és rendszámtáblával vannak ellátva
s az ország területén átutazóban vannak a belépési vámhivatal látja el 
belépési tanúsítvánnyal /:250.000/1929 B.M. rendelethez mellékelt 46 sz. 
minta :/ és a legközelebbi rendőrkapitánysághoz utasítja amely a továb-
biakban 250.000./1929 B.M. rendelet 193 §-ban foglaltak szerint jár el. 
:/. Az országúton felállított orosz katonai őrségek a belföldi igazoló-
iratok nélkül közlekedő gépjárműveket általában lefoglalják és így a 
gépjármű birtokosa az országban saját veszélyére közlekedik.

Az ország területéről gépjárművet kiszállítani csak a magyar 
Nemzeti Bank tanúsítványa, vagy a gépjármű részére kiállított különle
ges menetokmány alapján lehet.

g./  Az áruforgalom ellenőrzése elsősorban a pénzügyőrség és a 
vámszaki közegek feladata. Az ezzel kapcsolatos tevékenységet a vámsza- 
ki szervekkel szoros együttműködésben kell végezni, a csempészárút szál
lító egyéneket minden esetben a Vámhivatal elé kell állítani a náluk 
talált árúval együtt.

h./  A kisebb határszéli forgalomban résztvevők legfeljebb három 
napra szükséges élelmet és a magyar hátársávban levő esetleges munka
helyükön részükre igazoltan kifizetett illetményeiket vihetik ki. A 
kettősbirtokosok terményeinek kiszállitásánál szigorúan ellenőrizni kell
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hogy csak a határsávban levő birtokukról származó terményeket szállítsák
ki.

 A jelen rendeltben foglaltak természetesen nem alkalmazhatók a 
Szövetséges Nemzetek Hadseregéhez, vagy hatóságaikhoz tartozó személyekre.

A Honvédelmi miniszter Úr a honvéd határőrséghez intézett 38516/el 
v.k.-1945. sz rendeletét és annak mellékletét tudomásvétel végett csatol
tan leadom.

Budapest, 1945. évi november hó 10. napján.

A kiadmány hiteléül: P.H. A miniszter rendeltéből;

Olvashatatlan aláírás s.k. dr. Lénárt Imre s.k.

rendőrirodai százados rendőralezredes.

Másolat hiteléül:

 Gyékényes 1945. évi november hó 30-án.

,a kirendeltség vezetője:

 rendőrfogalmazó.
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43/6-1945. szám.

Tudomásvétel után Irattár.

Gyékényes, 1945. dec. 30.

 Hivatalos említvény.
 A benti rendelethez magánúton ju
tottam s azt másolatba vettem. -A kirendelt
ség hivatalból nem kapta meg.

Gyékényes, 1945. évi dec. hó 2.-én.

 Lássák összes beosztottak!
Tüzetes tanulmányozás és alkalmaz-

kodás végett kiadom.-
Gyékényes, 1945. évi dec. hó 2-án.

Benti rendeletet tudomásul vettük

Gyékényes, 1945 dec. 10-én.

ÁBTL - 4.2 - 274000/1945.IV-12.BM /4


