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38.830/Eln.kat.-1949. szám. Titkosleltárba felveendő!

A 
H.M. 48.270/eln.Kfes.I.-1948. sz. rendeletére:

A fenti rendelet alapján a határőrségre vonatkozó karhatalmi intézkedése- 
imet as alábbiakban adom ki:

I.

1./ Jelen rendeletem 1949. II. 5-ével lép érvénybe. Ezen időpontig a ren-
deletben előírt összes előkészületeket végre kell hajtani.

2./ Amennyiben 1949. II. 5-ig kh. kirendelése válnék szükségessé, arra 
minden esetben külön intézkedem.

II.

1./ Parancsnoklási viszony:    a./ Jelen rendeletemmel felállítandó összes kh. erők pk-a a Honvédel-
mi Miniszter.

b./ Kh. alkalmazása szempontjából a további parancsnoklási viszonyokat 
a kh. elrendelésekor esetenként fogom szabályozni.

c./ A kh. előkészületek szempontjából az ala-ok felállításáért az il
letékes kv. zlj. pság-ok, illetve az ö. hv. hir. szd. pk. és a hőr. fő- 
pság. törszalo. pk. felelősek.

2./ A kh. ala-ok hadrendje és szervezete:
Jelen rendeletem szempontjából 3 féle kh. alakulat felállítását kell elő- 
készíteni:

a./ "laktanya" kh. alakulatokat,
b./ "gyalogos" kh. alakulatokat,
c./ "fegyvernemi" kh. alakulatokat.

A kh-t elrendelő pcs. mindig tartalmazni fogja9 hogy adott esetben az il
lető alakulatnak fenti módozatok közül melyik szerint kell megalakulnia.

Ad.a./ "Laktanya" kh. alakulat:
"Laktanya" kh. alakulatot megszervez és felállít minden laktanyaparancs- 
nokság a laktanya védelmére, a laktanyákban elhelyezett alakulatokból.

Nem oszthatók be a "laktanya" kh. alakulatokhoz azok, akik az alábbiak
szerint a "gyalogos" vagy "fegyvernemi" kh. alakulatokhoz kerülnek i- 
génybevételre.
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A hőr. főpság. törzsalo. csak "laktanya" kh. ala-ot állít ki. Erre a
célra csak az őrszakaszt veheti igénybe.

A hőr. főpság. a törzsalo. pság. és az őrszak. kivételével - a hőr. kh. 
erők felállítását, megszervezését és ellenőrzését végzi, ezenkívül a fo
lyamatos határszolgálat vezetési teendőit látja el, azonban kényszerítő 
szükség esetén a törzsalo. pk., mint lakt. pk. a hőr. főpság. őrszakaszon 
kívüli beosztottjait is igénybe veheti a laktanya kh. feladatokra.

A hv. szd. törzsek és hv. őrsök csak a saját elhelyezési körletül szol
gáló laktanyák “laktanya" kh. feladataira vehetők igénybe. Erre a hv. szd. 
törzsek létszámának fegyverzetének 1/2-ét, a hv. őrsök létszámának és 
fegyverzetének l/3-át kell be osztani.

A hv. szd. törzsek és őrsök létszámának többi része a "laktanya" kh. tar
tama alatt továbbra is határszolg. feladatait teljesítse, azonban végszük- 
ség esetén ez is igénybe vehető "laktanya" kh. célokra.

Ad b./ "Gyalogos" kh. alakulat:
A felállítandó a lakulatok hadrendjét a csatolt melléklet tartalmazza.

A "gyalogos" kh. alakulatot a felállító alakulat rendelkezésére álló 
teljes személyzetből kell megalakítani, kivéve azokat a személyeket, aki
ket a "laktanya” kh. alakulat felállításához a laktanya pság-nak kell ren- 
delkezésre bocsájtani - ez a létszám az alakulat összlétszámának legfel- 
jebb 10 %-a lehet, - valamint a hv. zlj. pság-oknak az őrsök és hv. szd. 
pság-ok működését biztosító személyek.

A "gyalogos" kha alakulatokba be kell osztani az alakulat létszámának 
megfelelően a rendelkezésre állé összes könnyű gyalogsági fegyvereket. A 
gyság. nehézfegyvereiből csak a gsz-kat és gp-kat. Egyéb gyság-i nehéz- 
fegyverek, vagy lövegek stb. nem kerülnek beosztásra.

A "laktanya" kh. céljaira felhasznált 10 %-os léttszámkiméretet és a hv. 
zlj. pság-oknak az őrsök és hv. szd. pság-ok működését biztosító személye- 
it az alakulat esetleges elvonulás esetén is hagyja vissza a laktanya vé
delmére, illetve a határszolg. folyamatosságának biztosítására.

Ezek részére az oda beosztott személyek számának htatatófeásda megfelelő 
fegyverzetűt kell visszahagyni.

A "gyalogos” kh. alakulatot úgy kell megszervezni, hogy a helyőrségen ki- 
vül is alkalmazható legyen. Ebből a célból a megfelelő járműveket (mk., 
stb.)’ szintén be kell osztani. Szükség esetén a hv. szd. törzsek gjmü-vei 
is igénybevehetők erre a célra, az őrsök járművei azonban nem oszthatók 
be.

 

Ad c./ "Fegyvernei" kh. alakulat:
A felállítandó alakulatok hadrendjét a csatolt melléklet tartalmazza.

A "fegyvernemi” kh. alakulatot a felállító alakulat fegyvernemi jellegé
nek megfelelően, a megadott hadrend szerint a rendelkezésre álló teljes 
személyzetből és az alakulat létszámának megfelelően az összes fegyvere
iből kell megalakítani.

A "laktanya” kh. részére személyzet és fegyverzet visszahagyás, mint a 
"gyalogos" kh. alakulatok megalakításánál.
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Olyan fegyvereket nem kell beosztani, amelyeket elegendő személyzet hiá -
nyában az alakulat nem tud harcban kiszolgálni.

A "fegyvernemi" kh. alakulatnak fel kell készülni a helyőrség elhagyásá- 
ra és a kh. alkalmazáson felül hdm. alkalmazásra is. 
3./ Az ö. hv. hir. szd-ot kh. feladatok szempontjából a 15. hv. közp. kik.
zlj-hoz osztom be.

III.
A kh. alakulatok megalakításának elrendelése:
1./ A karhatalmat elrendelheti a Honvédelmi Miniszter.
2./Az elrendelés távbeszélőn, vagy írásbeli pcs-al közvetlenül , szolgá-
lati úton, vagy az állomásparancsnokok útján történik, akik az érdekelt 
alakulatokat haladéktalanul értesítik.

A távbeszélő pcs-ot az alakulat az állomásparancsnoktól, az állomásparancs-
nok a H.M-től minden esetben visszahívással ellenőrizni köteles.

Közvetlenül az állomásparancsnok útján nem szolgálati úton érkezett 
pcs-ot az érintett alaklat elöljáró pság-ának köteles jelenteni.

3./  Az elrendelés töreténhet:
a./ "Csendes riadő", vagy
b./ "Riadó" paranccsal.

Ad a./ "Csendes ríadó" elrendeléskor az érintett alakulat minden feltű-
nés elkerülésével, kürt, vagy egyéb hangjelek, stb. mellőzésével készül
fel a kh. alkalmazásra.

Ad b./ "Riadó" esetén a megalakulás gyorsítása érdekében a célszerűnek
látszó kürtjelek, hangjelek, stb. alkalmazhatók.

4./ a Karhatalom elrendelhető egyes alakulatok, valamely terület és 
Honvédség összes alakulatai részére is.

IV.
A kh. végrehajtása. Készültségi fokok:

A kh. "Riadó" illetve "Csendes riadó" elrendelése után az alakulat
az alárendelt szervezettel (gyalogos, fegyvernemi, laktanya kh.) a legrö- 
videbb időn belül, de legfeljebb 2 órán belül megalakul.

2./ Menetkészültségét, illetőleg a megalakulás befejezését a kh. alaku- 
lat pk-a szolgálati úton jelenti a karhatalmat elrendelő előljárójának.

3./ Amennyiben a riadó elrendelésével egyidejűleg alkamazási pcs-ot nem 
kapott volna, az összes kh. előkészületek átvizsgálása és az esetleges 
hiányok megszüntetése után az alakulat a kh-t elrendelő pcs-ban megjelölt 
készültségi fokozatban várja esetleges bevetését, illetve folytatja fog- 
lalkozását.
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4./ Készültségi fokozatok:
A megalakult "gyalogos" vagy "fegyvernemi" kh. alakulatok esetleges alkal- 
mazásukig az alábbi készültségi fokozatok egyikét veszik fel:

a./ készültség,
b./ megerősített készültség,

c./ szigorú készültség.



ad a./ Az érintett alakulat a helyőrséget nem hagyhatja el.

Az alakulat 1/3-a megfelelő váltással, málha nélkül éjjel-nappal a lakta-
nyában menetkész.

2/3-a nappal a laktanyában vagy közeli gyak. téren foglalkozik, éjjel pe
dig pihen.

ad b./ Az érintett alakulat a laktanyán belül tartózkodik.

Az alakulat 2/3-a megfelelő váltással menetkész, (ez a rész foglalkozhat 
anélkül, hogy menetkészültsége csökkenne,) 1/3-a pihen.

ad c./ Az érintett teljes alakulat menetkész.

Ez a készültségi fokozat csak sürgős bevetés szüksége esetén kerül alkal
mazásra, amennyiben e készültségi fokozat elrendelését követő 6 órán belül 

alakulat nem került alkalmazásra, az alakulat pk-o - újabb pcs. bevárá- 
sa nélkül - alakulatának a "megerősített készültség" fokozatot rendelje el.

5./ Szükség esetén az elöljáró pk-ok a készültségi fokozat szigorítását 
rendelhetik el.

6./ Könnyítéseket - az előbb megjelölt eset kivételével - csak a karha- 
talmát elrendelő H.M. rendelhet el.

7./  A "laktanya" kh. alakulatok részére a készültségi fokozatok értelem- 
szerűen a "gyalogos", vagy "fegyvernemi" kh. alakulatok számára megadott 
megkötésekhez még a laktanya-őrsegek és készültség fokozatos megerősíté
sét, a járőrmenetek sűrítését, végső fokon a teljes védelmi állapot felvé
telét jelentik.

8./ A kh-t elrendelő pcs. mindenkor tartalmazza:
a./ A kh. megalakítására felhívott alakulat (-ok) megnevezését,
b./ a megalakítandó kh. szervezetet, (laktanya, gyalogos, vagy fegy

vernemi),
c./ a riadó végrehajtásának módját (csendes riadó vagy riadó)
d./ a riadó végrehajtása (a kh. alakulat megalakulása, illetőleg me- 

netkészültségének elérése) után életbelépő készültségi fokozatot (készült
ség, megerősített készültség, vagy szigorú készültség), vagy az esetleges 
alkalmazásra a pcs-ot.

Például:
6. hv. zlj.!
"Gyalogos karhatalom"!
"Csendes riadó"!
"Megerősített készültség"!
vagy 8. hv. zlj.!
"Fegyvernemi karhatalom"!
"Riadó"!
"Szigorú készültség"!
vagy 10. hv. zlj.!
"Fegyvernemi karhatalom"!
"Riadó"!
"Berak a Pécs-i vasútállomáson 22 h kezdettel"!

V.

 

A kh, alakulatok magatartását a "Kh. és segélynyujtási utasítás,” vagy
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külön pcs. szabályozza.
VI. 

 Kh. előkészületek:
     

1./ Jelen rendeletén alapján az összes hv. alakulatok (1-14. hv. zlj. 
pság., 1-43. hv. szd. pság., 1-193© hv* őra? 15© hv* közp* kik* zlj* 
pság^j Ó* hv* hír* szd-,p Hőr* főp’eág© törzsMo*} kevhatajgi1 tervek ké
szítsenek; mely tartalmazza az érdekelt alakulat Hí ál’ s*^L6“Tía3F el ran
da lé se esetén végrehejtanúé összes lényeges teendőket*; valamint a fenéié
it tanúé "laktanya”, "gyalogod vcgy ^fegyvernemi* khy alakulat felálli« 
tását és alkalmazását bíztoéitó.Összes rendszabályokat*’’* ’ I •
2*/ A* khc terv átteleinthető forrnában tartalmazza:

a©/ a felállTFanSé kh< oftjét;
■ b**/ a felállítandó kh* alakulat létszámát és fágyverzetÓt;
c»/ ^laktgEaya1* kM alakulatot felállító al akti latnál a ’iaktanyavódeleas 

isel kapcsolatos eédolai tervet. ('Őrségeket-* készültséget; járŐrmensteket
* feltüntető 'inogsz^ . . X% fitt?) ■

• d*/ a feláll! t&i ?keszitését szabályókaó f<ndelkezés»kot (a kh* ri**
adót elrendelő pos** továbbításának evezését és módját? távollévők

. bévomÚ tatását* stb*)
e*/ anyagi előkészületekét*
* •■- • * ■ •

z Á kh* a la luxiatokat felállító hv* slj* pság^ek a tt*'-.aikájmazéet^úgy ké^* 
szítsék elő? hogy a fölállításra kerül© kb* egységek pság-M működésűket- 
azonnal megkezdhess ék, F< ' • a szükséges előjelzéseket; hycsstatváhyokát^ 
irodaszereket a rendelkezésre áll^ készítsék elő*

3y A XI/1/e* pontban feltünteted ■ rez&súokbk az élőkéssüléteh. szeriont 
jabél alárendelt alakulatok részére a száki _ • 4etintézke«-

■ ják ki és' az" előkészületek megtörténté & ellonőrisséka< •' í - •. •
4*/A khe' terv' előkészí t.éáé’^e 2. kapooól-atbmi minden állomásparanCBnok a 
helyi rendőrhatóságok bevonásával állapítsa meg és véde-lem szempontjából . 
szóéit évé tele ztesse azokat a polgári intézményekét (posta és távM k$zp« 
8tbö)9 melyek őrzésére zavargások esetén sorkerülhet*

■ / • .
. , ■ . • . ■-

■ Ezeket az épületeket; etb* vázlatban rdgsitvé iséját kh« elŐkéezüíétei
között őrizze* ■

Ezeknek a som honvédségi épületeket? stb».'őrzŐ külaő őrségek kirendelés- 
öe: csak külön pcs-ra történik és* létszámuknem Saíalhatja meg az illető 
kh* alakiHetietgzámának 20 faát*-

VII.

Kh.  gyakorlatok: • í ,
1949* évi február hé 10-ig1 %’sendes riadóval kh* gyakorlat tastssa- 
dó valamennyi ala* számára* A gyakorlat részletéit az előkészítéssel mi 
bízott pk-ok irányítsák.. A gyakorlat, tapasztalatai alapján a kM torvoke> 
szükség esetén holyebiteni koll,? vagy ki kell egészítenie

VIII.
 Kh._ alakulatok szállítása:
*7KjSknz3mrkŐzíöm-7 hogy a "gyalogos és "feg^’vernemi* kh* alakulatok esel 
leges gk« ée Wasuti ézallítását á S*Mff illatikes osztályai szervezik mag 
és készítik el£ «
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IX.Anyagiak:A kh. lőszerkiszabet a különböző fegyverekre’ az alábbi:
Pisztoly 21 dbe
Géppisztoly 350 ö
Puska .' 60 "
Golyószőré • le200 *
Géppuska 3<X0ü * .
Könnyű av.' 180 9 /
Közepes év© ' 180 8
7«6 on-es táb® ágyú 2ö0 "

cm-es rupctvá* 180 *

A '"gyalogos" és öfegyvernemif! kh® alakulatok pk-ai biztosítsák a teljes 
kh® lőszer -szállítását®

* X . . 4

A kh* lőszernek a fonti kiszabat szerinti kiszállításába' külön /ntézkeden

A kho lőszert a kik« lőszertől .külön kell tárolni* úgy* hogy szükség $aé- 
tón könnyen elszállítható. legyen« 

2./ Gazdászat közigazgatási határozványok:
ö»/ általfe&L
> í i

& kiu alkalriaztatasra* igénybevett egy s'gok* gazd©közig* szolgálat tbt.: -.,L14< 
tágénál a G«-a9« jelz*- segédlet IJd ?afej< 13-B. és J%- továbbá p 
12*5* Ae és C« pontjaiban foglaltak érte lemszerű alkalmazásával ke.-I el
járni® •

.. • > i ‘

"Laktanya® kh* ol rendelő se esetén a gkig« szolgalat lényegébe •’níltöZhtla

■”Gyalogos% illetve "fogy ve merni® kh«-elrendelése esetén az 3**15*
és 14® hva zlj-ak gazdasóginhivatalai a szdt-ol ol^onulrslu E slj-^k’a ' 
határszolgálattal kapcsolatos gkig* teendők ellátására kötelesek a# 1 
ti'apság-^a alatt a* gh» jelenlegi személyzetének go $-át visszahagy*:! •.. A 15 
hv® közpekik® zlj»-gh-a. - a legszükségesebb, szeméXyzot vfsszahágyáaa mel
lett *- a szd$-el szintén elvonul*

/ i ■ ' . . i 4 J

Valamennyi a “Pilis IIa" szerv* rendelét szerinti zlj* fl-14* hv» éé”.Í5* 
hv* közpö kik® zljj az általa jelon rendelet szerinti felállítandó M© ’ 
szd^hoz 1-1 gö szakközeget köteles beosztania G-19? jols« segédlet 
Iö§e E8 pontjában foglalt-kellékkel ellátni* vagyis a* felállításra kerülő 
kh* ességet teljes mértékben alkalmassá tenni a gklg® végrehajtó szóig® 
zavartalan ellátására és az adandói föladatok naradéknélküli végre hajtásé®’ 
ra* E követelmény a kh,, egységeknek mind önálló alkalmazása* jnind a kh*

. zlj- akba történő egyesítés alkalmával fennáll* 

Az 1® bekezdésben hivatkozott szabályzatpontok az egységek magélefejtása 
és az-esetleges alkalmazás esetén alaposan áttanulmányozandők®

b„/ Illetmények^
Az állan3®EeIy5rségi állomásról elvonuló kh, egységekhez beosztott sze
mélyek az elvonulás napjától az állandó helyőrségi állomáshelyre való 
visszaérkezés napjáig bezárólag kh« pótdljra ig'ny jogosultak® Ennek napi 
kiszabéba:
1-5* fiz® fok-ba soroltaknál (vezárez&edes vörgy®) 18 ?tk
6-ily <» « « (ezds^^Őrgye)^ 16 M
12-1%” • M (szds®-ulhdgy*) 14 "
20-24®M " * (főtöTm^őrnu) 12 «
■g’iz^fok-ba nem soroltak (szkVThonv®) - 3 n
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A kh* nótdij mpi 1 Hornén utólag kell felszámítani és folyósítani* A- 
^ennyiben az alkalmaztatás hosszabb időig tart, a pátdijat 10 naponként 
kell felszámítani és folyósítani-* (Feln^&itás 10-es kima tatásokat)*

A kh> pót díj más esetenkénti pótdijjal együtt nem számítható fal* Kivétel 
a különélésig pótdíj, mely a kh« pót-díjjal egyidejűleg is felszámítható * 
A kh* ©ÍEalSz^i^sra igénybe vett egységek továbbra is a béke élelmi 
lile, tmények élve setében maradnak* SleÍme zésük változatlanul © közőtkezési 
gasdSkoaas keretében történik a G-2* és a G-*7> jelzésű Utasítások hatá«~ 
rozványai szerint. Amennyibe^ es alakulat as állandó helyőrség;! állomást 
elhagyja, akkor 100 $-»ost egyébként JO ^**0© kösét^gzági ^éy^pótlék számit* 
ható fel a természetbeni élelmezésre igényjogosult szeSSiyeF’nt^nr Tiszt
helyettesek a honvéd élelmezési adagváltság §0 jC-ának, tisztek az élelme- 
sési aúagváltság 100 $~árák befizetése ellenében a közétkezésben résztve-* 
hetnek# / ,

Tiszthelyettesek után az élelmezési adagváltság 50 $-át a kincstár terhé
re kell felszámítani*

Amennyiben as alakulatok folyamatos élelmezéséhez egükséges élelmiaikkeke* 
sem az élelmezőraktáraktéi (fiókraktáraktái) ^sXé felvételezés, ’ sen ?* sze: 
ződéses szállítóktól val® beszerzés, illetve kézi bevásárlás utján nem lel 
hetne biztosítani, akkor az érintett alakulatok Ig^jJlAsére a területileg 
illetékes kerületi parancsnokságok intGásketoik á^e'sü-í^gJB’Ilslem kis^llf 
tására*

Esetleges hadműveleti alkalmazás esetén a béke-élelmesés helyébe azonnali 

e®5’eTeW^IKarmz?sw5^endolés'ét követő napra! kezdődik* A szük
séges élelmet a területileg illetékes éleInwző-raktártói való fel vétele
sés, Illetve helyszíni beszerzés utján kell biztosítani*

/
Hadműveleti alkalmazásra való elvonulás előtt az* ala~ok a területileg 11-* 
letékes élelmesőraktértói (fiókraktártól) az ©la* elvonuló létszáma után 
fejenként 1 db. 500 gr-os. vegyes húskonzervet vételezzenek fel. ez a kon
zerv ideiglenesen tartalék éíelemadagul szolgál*
Mozgókonyhával ?ende ikező alakok, hs az* ©le. állandó álla. helyéről elv©** 
nul, q főzést rögtönzésekkel oldják mag.

A felállítandó kh> zlj'. törzseket elvonulás esetén élelmezésileg'a hozzá
juk legközelebb eső kh* 'jzd-toz- utalom*
A kh*. aíSalmaz^ra kerülő személyeket javításra nem szoruló ruh* és félsz 
oikkefctel lássák el® Amennyiben ez az idő rövidsége miatt nem történhetik 
mee, a gyenge minőségű ruházatot a zlj* készletéből © zlj-nál maradt tgk* 
igénybevételével cseréljék le*

Elvonulás esetén a ruházat minőségének megfelelően 5-15 £ csere készletet 
adjanak ki a kh* ala-ok számára*

, , » >4 í

Az !♦, 2*, 3», ÍJ* és 14* hv* zlje pság-ok az általuk felállításra kerülő 
kh« zlj. törzsekbe a jelenlegi szabó és oipész mesterember! létszám' 50 
átaszükséges kéziszerszámokkal és javítóanyagokkal együtt osszák be#
Az elheíyefé^^eTsSs őrben laktanyában Váló elszállásolás utján kell bistc 
sí tani* Ha a kirendelés helyén laktanyai elszállásolás nem biztosítható, 
akkor a szükségletet a beszállásóláéi törvény alapján Wll a közigazgatás 
hatóságok utján igénybe venni*

1 :
- 4>ö
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4./ Gjmű. anyag biztosítása:Az'és 14k. hv» slj* pság-ok aa általuk falá'Jitásxe kruC-Ő 
slj* pság-ok részére alvcnulás esetés a saját igájukat és 3 t-e 

tgk-jukat 5 valamint X j&sp-t és* 2 kp-A; bocsássák rendelkezésére 1 gke sz^» 
re lőve 1^ J gkft vezetőv-sl? 1 mkp* és 2 kp* hírvivővel* -
»*/>>♦ {

k 15* hv* közp* kik* ríj* pság^ a* felállítandó kh® egységek gjfö« S2’ik.:ég- 
letét a saját rendszeresíttt iJwtU áHossányéból Mátééi tse» A jelenlegi 
hiányok pótlását a igénye.Xtem*

5./ Üzemanyag ellátás és javítószolgálat
/ i

Mindem saját gkv X& ■ . tandó el- MáHltással
Megbízott ule-ok öí>:’; migfelexoeti ka» tea. sj^lks IgletUket azonnal igé- 
teljék le* K'it az tteo’aiyagot kh<f. r<? egjkfb rendkívüli esetekben
szebad igénybe towJU.

J l ‘

A kh,3 üzemanyagot s kik* és egyéb Üzemanyagtól elkülönítve kell tárolni*

A javítószolgálatot e bé^ejavltó«zolgálat rendelkezései alapján kell váy- 
r§xhF:jtani\- Blvohulds mseién a gk* kic javításait t gk„ sze^o-val fogoia 
megoldani* míg a közepes ée 'nagy javltaöók továbbra/is a béke je^itesaol** 
gálát szerint kerülnek végrehajtóra.-.

i

6./ Egészségügyi szolgálat.

a,/ Az 1*, 2»,jt?13e és 14* hv* 15* hv* kö^p* kik* £lj> pság’-ok 
általuk foiéllitfedJ kh* zlj«pség-pk rés-jére - azok elvonulása esetéi 

~ a hivatásos hmv# orvosokat boesáésák res^lkezésrö# A 13 • hv* slj***- 
ahol jelenleg szerződtetett polg*‘ orvos látja el a zlj< vezo* teendőket 

hivatásos honv, orvost a 12* hv, zlj-től igényeljen*
•X

A síje pságnsk az elvonulás időtara hlányző uM honve orvosuk pót
lására polg* orvosit s.^ rződtessenek^

zAz elvonuló kh* slj* oság-ok részére s feláll!tő ^lj» p-.ság~ok az orvos 
xaellé 2-2 jól képzett ts-'t osszanak be* Az etL thttwik a slj-aknál^ 
visözamarndnak*

A fölállítandó kh« kitv szádok etU ellátására 1-1 főp. lehetőleg éa« ts* 
tánf-ot végzett? vagy bt ilyen nincs? arra alkalmas honvs egyént osszanak 
be5 egyébként a fch« kik* ezd-ek eü< ellátásé elvonulás ssetSn a legköze
lebbi zlj» (oszt*) síi* egységénél történik*

k 1J0 hv* közpw kik* zlj* peég* a kha slj-ba beosztott alegységei eü* el
látását a fentiek szellemében a saját, hatáskörében szervezze meg* •

.' K/ Az l'#í2^3f*t13, és 14* kh* hv« zlj* pság~ok3 valamint a 15* kh, 
hvö kik* zlj« pöág* részére 1-1 szabvány segélyhely egységet .és^a hiány
zó sebkötőzo csomagokat a tői igényeltem* Ha a kh* alkalmazás az igé
nyelt anyag kissáííltás^ előtt történik* akkor a :\h* zljs pság-ok részé
re a szükséges eiu anyagot a segélyhely egység megérkezéséig a^felálltté 
zlj* pság-ok. saját anyagukból biztosítsák* Csomagoló eszközökről (ládák) 
saját hatáskörben gondoskodjanak^ a szállítást saját szállítóeszközeikkel 
biztosítsák*
Az elvonuló kh» kik* szd-okat az elsősegélyekhez szükséges-eü* anyaggal 
a felállító zlj* pság-ok lássák el® As elvonulás utáni étU anyag utánpót
lásáról az a kh« zlj» pság* tartozik gondoskodni? amelyikhez a kh* kik, 
szd-okat efU ellát s szempontjából utalték»

i

- <?. .-,-
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A kht erők ed* anyag utánpótlása az £ÜA8Z-tól történik*
<b/ A kh* alakulatok készüljenek f'-3i arra, hogy sebesülte sáli! tát-, 

elvonulás esetén az'á. Isiidé he .yŐr sági kórházakba (‘pr-lg* kórházakba] v.ég~. 
rehajtható legyen® d*/ Elvonulás esetén minden honvu esemélyt 2 ib*®é>kr6./ Állategészségügyi szolgálat: <°»8 csanagsal 1«
Sebesült? vagy beteg lovakat az állandó béke'$í’bfelyesésben kell visszahagy 
ni? illetve elvonulás esetén oda kell leadni*

i 4 ! .‘41 f i

Az 1*. 2*„ 3*/ 13e és 14, hv* zlj* pság-o^ a fölállításra kerülő kh* zlj® 
törzsbe a patk* szóig* ellátására 1-1 patk* te-t osszanak bé és lé el 
őket a patkoláshoz szükséges kéziszerszámokkal,és lovanként 4 db* tarta
lék patkóval*

A 15. hve kösp* kik® zlj« a szervezetsz érd áeü* ér- pstk* személyzetét os± 
sza be az általa felállításra kerülő kh-> zlj® törzsbe,;!

7./ Az 1.,2.r3.,13. és 14. hv. zlj. pság-ok az általuk, felállításra ke
rülő kh* zlj* törzsbe a fegyverszaki ági® sóig. ellátására egy fegyver
szaki ts-t osszanak be -?3 azt a zl j , fegyvermsterl műhely falsz ere lécből 
a legszükségesebb kéziFai?r&'^tmokkal lássák el. 40 &Á fegyverest* szer- 
'Számkószlet teljes eg 'sz 5ber viöszarfortó*>
8./ Eljárás igénybevett gépkocsikkal.
a kh* célra bőr bevett' tehergépkocsik után nr-piV r^ úgynevezett "alepc-j* 
•Hat fizet a honvédség* Es az elsülj nap$ 10 órai igénybevételre vonatko
zik® mely időn bélül V' ’
z ónban e*10 órán belül a kme tcljasitáény a\:t a 70 fewt felülmúlnád úgy 
a 70 loo-en felüli km-ek atár kilómé íarpéazt kell fizetni. Amennyiben^ 
gépkocsi 10 órán túl van alkalmazásban a rendelő si hely (laktanya )«-üŐl 
távol, úgy az így eltöltött órák-után várakozási di jat kell fizetni* 
de»n megkezdett órs egésznek számit*

A gépkocsikat csak vehetővel. tehát :eg'.dvszető ^nélkül kell körbeverni® 
A gépkocsivezető' részáxo honvéd legénységi elszállásolást ér ellátást 
ke11 biztositani*

Amennyiben a génkocsit más helysőgbél (községből) vesszük bérbe $ úgy a 
gépkocsi telephelyétől (igénybevétel helyétől) a ki'Wdeléei helyre meg- 
tett km-ek után tóu p-Snst kell fizetni* Ugyanígy ksll megfizetni az elbo 
csájtás helyétől a gépkocsi telephelyéig megteendő km-eket is®

A kh* sajátossága megkívánja* hogy n gépkocsik á kirendelési helyüket 
(laktanya) éjtszakóra hagyjak el* Amennyiben azonban a napi 10 óráa _
túl nem körűinek a lka Irtass totósra, agy a kirendelést helyen eltöltött vá^ 
rakezás után az alapúi jen, felül sosrhiféle térítés nőm jár<. A fizetendő 
fuvardíjakat az alábbi táblázat tünteti fel:

I.A tgk* hasznos : Alapúi! j 70 km-enj |
teherbírása ! (?0 km) | felüli km* <
tonnában: | Fiiban: | díjtétele: i HiQte£: •____ í

1 144- I 1*86 t 11* - i
1.5 i " X?l- . 2® 22 | 13'*-
2 ' 2o6- 2*66 ? 15*~ |
2C5 219’** .• 2’o 84 ? 1’?'&•■**’
3 ■ 240- í 3*10 ; 18a- i
3*5 ■ 260- 3a 2? \ 2ua-
4 J01*r 3*90 i 2Ja****
5 3o0~ 4-*65 j <
6 393- 5a04 í 3O‘<™ _ |
8 4$Í- 5A82 í 34',- I

lö . ! 535- 6 *90 I 40^
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A gépkocsit használó alakulat, v így parancsnokság naponként és gépkocsin
ként külön igazolni:

.&*/ h gépkocsi által megtett km-ek számát,
b./ a gépkocsi használatának idejét órában megjelölve a kezdés és vég

zés időpontjának feltüntetése Hallotté

A/‘önti 1 gazolást két példányban az alakulat bélyegzőjével ellátva kell 
készíteni* ennek egyik példányát a gépkocsi vezetőjének kell átadnl-s a 
másik példányt az alakulat őrizze meg és kapcsolja az elszámoláshoz. Az 
igazoláson a gépkocsi rendszámán kívül annak teherbírásét és tulajdona* ■ 
cat is fel kell tüntetni.*

Az igazolásokat nz alábbi minta szerin’f: kell végezni:

F o r r a In író ndsz ám :
Teherbírás:
Tulajdonosa:

4v-> * m’gtc&t- • besmá&et'- í I
• l km-ek • í idojo feladat ?

___________ __ _ |. _____ ____________ | ^ói ~ig____ i
I I I

A lenti igazolásohat úgy kell1 t-ezatní, hogy abból a gépkocsinak mindenne
mű használata kivehető legyen* Ha a gépkocsi naponta több Ízben hagyja el 
a laktanyát* úgy minden egyes-utat külön-küXön kell bevesetni#«Az, igazolá
sok egy példányát a gépkocsi vezetőjének hatonként a hét. végén kell'átad
ni.

. . * -

A magánkézből igénybevett gk« elszámolásánál hasonló elvek szerint kell 
eljárni.

J » ifi f t ' * *

4!§21&L 1-14. hv*«§lp* nv» kőzp « k*j .-.í.slj** pj C» nv» hxr* szd»* xjor* 
TopáugT törzsei©*, Kot. oszt,, Ági. oszt*, HsdbiztoBság.

« t t

x db9 melléklet* (Csak n ííg37aXogöBw és "‘fegyver nemi” egyseget föláll! 
W zlj* psag-ok kapják*) (tartalék 5 példány*)

/ i
4

Budapestg 1949« évi január hó 2?~én*

A bőr* ípk. helyett:
Nagy Pál'vk* öles* sk*

vkf -

január hó 28-án*
\ ’
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