
Magyar honvédelmi miniszter.

38.516 szám.

eln.vk.-1945.

Országhatár őrzésének megszervezése.

1-7 honvéd kerületi parancsnokságnak

Budapest. 1945. évi október hó 10-én Állomáshelyén.

A határőrizeti szolgálat hatályosabb és súrlódásmentes ellá
tásának érdekében az alábbiakat rendelem:

1./ A kisebb határszéli forgalomban a katonai határvédelem 
mellett az utasforgalom ellenőrzését 1946. január 1-ig - a határ- 
rendőrség előrelátható szervezésének és felállításának befejezéséig - 
a honvéd határőrség kizárólagosan látja el. Az áruforgalom ellenőrzé
sét és a csempészet megakadályzását pedig a pénzügyőrséggel és a vám
szaki közegekkel /vámhivatalok, mellékvámhivatalok, vámbeszedő őrség 
közegei /karöltve hajtja végre.

A távolsági határállomásokon a honvéd határőrség csak katonai 
határvédelmet lát el, valamint átveszi a Ny-ról visszatérők és hadi
foglyoktól a 37.694/Eln.hf.nb.-1945. sz. rendeletben foglaltak szerint 
a kincstári eredetű ruházatot és ag-ot.

Az utasellenőrzést a határrendőrség közegei: az áruforgalmi 
ellenőrzést és csempészet megakadályozását a pénzügyőri szervek lát
ják el. 

Távolsági forgalomra eddig megnyitott határállomások: Orosz
vár, Hegyeshalom, Sopron, Szentgotthárd, Murakeresztúr, Gyékényes, 
Magyarboly, Kelebia, Szőreg, Lökösháza, Biharkeresztes, Nyírábrány, 
Záhony, Sátoraljaújhely, Hidasnémeti, Bánréve, Somoskőújfalu, Szob, 
Komárom. A belügyminiszter úr ezeken felül még a Sz.E.B. engedélyé- 
vel a következő távolsági határátlépő állomások megnyitását terve
zi: Battonya, Körösnagyharsány, Tiszabecs, Ipolytarnóc, Hont, Vámos- 
ikola, Esztergom.

A határrendőrség felállítása még nem fejeződött be, ezért 
Murakeresztúr, Gyékényes, Magyarboly, Szőreg, Lökösháza , Biharkeresz
tes, Záhony, Sátoraljaújhely, Hidasnémeti, Somoskőújfalu, Szob,  
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Komárom távolsági határállomásokon a határrendőrségi alakulatok mega- lakulásáig  az utasforgalmi ellenőrzést továbbra is a honvéd határ-őrségnek kell ellátni. Az egyes távolsági határátkelőhelyeken e ha- 
tárrendőr alakulatok felállításának befejezését, a Belügyminiszter Úr 
értesítése alapján, közölni fogom, amikor is utasellenőrző szolgálat 
ellátását rendeletem szerint a határrendőrségnek kell átadni.

Oroszvár, Hegyeshalom, Sopron, Szentgotthárd, Kelebia, Nyíráb- 
rány távolsági határátkelő helyeken a határrendőrség működését meg
kezdte. Ezeken a helyeken az utasforgalmi ellenőrzést a határrendőrség- 
nek kell átadni. Az utasforgalmi szolgálat ellátása alól mentesülő ha
tárőrlegénységből a kért psá-ok ezeknél az őrsöknél létesítsenek tar
talékot. 

2./  Azokon a helyeken, ahol a határrendőrségi alakulatok műkö
désűket megkezdték és a határrendőr közegek honvéd egyenruhában telje
sítenek szolgálatot, a határőrség tiszt parancsnokai ellenőrizzék, hogy 
a határrendőr közegek viselik-e a megkülönböztető rendőrségi karszala- 
got. A karszalagot nem viselő rendőrközegeket név szerint, hely és idő
pont megjelölésével felelősségrevonás végett jelentsék fel az elöljáró 
határrendőr kapitányságaiknál és a B.M. határrendőrség vezetőjénél.

 A hasonló egyenruha viseléséből származó visszáságok megszűn
tetése érdekében a Büm. urat felkértem a határrendőrségnek rendőr - 
egyenruhával való mielőbbi ellátására.

3./  A Ny-ról visszatérőktől, valamint a hadifoglyoktól kincstá
ri eredetit ruházatot és felszerelést a 37.694/eln.hf.mb.-1945.sz. ren
delet szerint kizárólag a honvéd határőrség szedhet be. A kincstár ag-ok 
beszédéséről és átvizsgálásáról, minden személynek igazolványt kell ad
ni, hogy további utazása alatt hasonló eljárás alól mentesüljön.

A határsávban honvéd kincstári anyagok gyűjtésére kizárólag csak 
honvédségi szervek jogosultak és azt azoknak kell végezniük.

A hazatérőktől kincstári ag. beszedését és határsávban honvéd 
kincstári anyag gyűjtését sem a rendőrségi, sem más állami szervek nem 
végezhetik.

4./  A távolsági forgalomban határátlépésre kizárólag a Belügy
miniszter által kiállított útlevelek jogosítanak. A kisebb határszéli 
forgalom úti okmányait a rendőrkapitányságok állítják ki a hpo.szd. 
pság-ok előzetes véleményezése alapján.

5./  Az áruforgalom ellenőrzését az 1944. évi XIX. tc. valamint 
a hozzátartozó végrehajtási utasításban foglalt rendelkezések sze
rint kell végrehajtani.

a./ Polgári személyek bármely árút általában a Magyar Nemzeti 
Bank tanúsítványának felmutatása mellett vihetnek ki, ha azonban az 
áru /mint fegyver, lőszer, kábítószer, búza stb./ az idézett rendel
kezések szerint gazdasági szemponton kívül még más szempontból is
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tilalom alatt áll, ezt a tilalom alól mentesítő külön engedélyt a ki
léptetés alkalmával szintén fel kell mutatni.

A kisebb határszéli forgalomban átlépők legfeljebb három napra 
való élelmiszert, a kettős birtokosok terményeiket - amennyiben azok 
tényleg a határszéli birtokból erednek, valamint az átellenes határ
sávban lakó munkások igazoltan a magyar határsávban fekvő munkahelyü
kön keresett illetményeiket vihetik ki.

b. / Polgári személyek bármily árut általában a külkereskedelmi
Igazgatóság behozatali engedélyének felmutatása mellett hozhatnak be: 

ha azonban ez áru / mint pl. állami egyedárúsági tárgy, fegyver, lő-
szer, kábítószer, méreg stb./ az idézett rendelkezések szerint a gaz
dasági szempontokon kívül még más szempontból is tilalom alatt áll, 
az e tilalom alól mentesítő külön engedélyt a végleges vámkezelést 
teljesítő vámhivatalnál fel kell mutatni. 

A behozatalra vonatkozólag a ker. vkf-ök f. évi IX. 21-én tartott 
értekezleten külön szóbeli utasításokat is kaptak, amiket szintén i- 
rányadónak kell tekinteni.

c. / polgári szállítmányok általában az ország területén külön 
engedély nélkül szállíthatók át: ha azonban olyan áru kerül átszállí
tásra, amelynek átviteléhez az 1924. évi XIX. tc. és végrehajtási uta
sítása értelmében külön engedély is szükséges /mint pl. fegyver, lő
szer, kábítószer stb./ a külön engedélyt mind a beléptetés, mind a ki
léptetés alkalmával meg kell követelni.

d. / Az áruforgalmi ellenőrzést a vámszaki szervekkel szoros e- 
gyűttmüködésben kell végezni. A csempészárút le kell foglalni és 48 
órán belül át kell adni a területileg illetékes fővámhivatalnak, vagy
mellékvámhivatalnak. Csempészárút a hő. nem tarthat magánál és nem 
használhat fel. A csempészáru elkobzását a vámigazgatóságok végzik.

A csempészeti tettenérésért a honvéd határőrség közegeit a csem
pészet miatt kiszabott jövedék bírság 50 %-a illeti meg jutalom cí
mén, ha azonban a csempészetet feljelentés útján leplezték le, az 
50 %-os jutalékból 20 % a feljlentőt és 30 % a tettenérő közeget il
leti.   ,

A határon működő vámhivatali szervek kimutatását mellékletként 
kiadom.

1 drb. melléklet. miniszter rendeletéből:
Székely vőrgy. s.k. 

A jóváhagyott fogalmazvánnyal egyezik: katonai főnök.
Budapest. 1945. évi október hó 1-én.

olvashatatlan aláírás s.k. 
az elnöki osztály.

A kiadmány hiteléül :

rendőrirodai százados.
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