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SZIGORÚAN TITKOS!

Az Államrendőrség ............ ker. főkapitányságának.
Az Államvédelmi Hatóság..................... osztályának.
Az ÁVH. Határőrség.......... ..... ....zlj. pk-ának.

Tekintettel arra, hogy a Magyar Népköztársaság határai őrzésének érdeke 
megköveteli, hogy az Államvédelmi Hatóságnak és az Államrendőrségnek 
a határkerületben működő szervei és a Határőrség összeegyeztetett rend
szabályok szerint dolgozzanak, a Belügyminisztérium és az Államvédelmi 
Hatóság, a határmenti megyék államvédelmi osztályai a határkerület rend
őrhatóságai és a határőr egységek parancsnokai együttműködésével kapcso
latban az -alábbiakat rendelik el, mint az együttműködési rend alapelveit :

1. A Határőrség a határszolgálat ellátása közben járőrszolgálatot és fel
derítő tevékenységet nemcsak a határ közvetlen közelében lévő területen 
folytathat, hanem tevékenységét kiterjesztheti a 15 km-es határkerület 
teljes szélességében.

k

Ha a helyzet megköveteli a Határőrség köteles megtenni minden szük
séges intézkedést a 15 km. széles határkerületen belül bármely ponton, 
vagy ha szükséges a 15 km-es határkerületen kívül is, tevékenységét 
ilyenkor mindig összehangolva az ÁVH. területi szervének és a területi
leg illetékes rendőrhatóságnak intézkedéseivel.

2. Az Államvédelmi Hatóságnak a határkerületben működő osztályai 
kötelesek idejében felderíteni a határkerületben mindazokat a személye
ket, akik gátolják a Határőrség szolgálatát, akadályai a határőrzés meg
erősítésének és igyekeznek a határkerületben a Népköztársaság rendjét 
és alapjait aláásni. Kötelesek készen állni arra, hogy felettes hatóságuk 
utasítására bármikor sikeres akciót vezessenek le a határkerületnek 
ezektől az elemektől való megtisztítása és a határkerület megerősítése 
érdekében.

Az Államrendőrség egyéb feladatainak csorbítatlan ellátása mellet 
tartozik a következőket teljesíteni :

a. / Ellenőriznie kell, kinek van joga a határkerületben lakni. Őrizet
be kell vennie és illetékes hatóságnak át kell adnia azokat az 
 egyéneket, akik a határkerületben engedély nélkül laknak, vagy 

tartózkodnak.

b. / A főbb műutakon és vasútvonalakon az Államrendőrség köteles
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ellenőrizni az utasforgalmat. Fel kell jegyeznie és nyilván kell 
tartania mindazon személyek nevét, akik a határkerületbe szabály
szerű engedéllyel érkeznek. 

 Az Államrendőrség járőrei közvetlenül a határ mentén csak úgy
mozoghatnak, ha tevékenységüket a határőr őrs. század, vagy zlj. 
parancsnokával megbeszélik és a Határőrség' tevékenységével 
összeegyeztetik.

3. A 15 km-es határkerületben lakó lakosságnak az ottlakásra való enge
délyét a Határőrség szerveinek joga van bármikor ellenőrizni.

4. Az Államvédelmi Hatóság területileg illetékes szervei és a határménti 
rendőrhatóságok, amennyiben esetleges készülő' határsértésre vonat
kozó adatok birtokába jutnak, vagy határsértőt fognak el, kötelesek ar
ról a Határőrséget azonnal értesíteni. Halasztást nem tűrő esetekben 
az Államvédelmi Hatóság területileg illetékes osztályai, vagy az Állam
rendőrség szervei a határsértő őrizetbevételét maguk is végrehajthatják 
és ilyenkor a Határőrség szerveit utólag értesítik.

Az Államvédelmi Hatóság területileg illetékes szervei az általuk elfo
gott határsértőket átadják a Határőrség szerveinek. Az esetben, ha az 
átadás az államvédelmi osztály további munkája szempontjából nem 
célszerű, erről a‘z államvédelmi osztály vezetője felettes hatóságának 
köteles azonnal jelentést tenni.

Az Államrendőrség szervei a letartóztatott határsértőket minden esetben 
átadják a Határőrségnek.

5. A hátországba bejutott hatarsértő üldözése érdekében a Határőrség 
azonnal és erélyesen hozzáfog a kutatáshoz.

A határőr egységek parancsnokai határsértőnek az országba való be
törése esetén azonnal értesítik az államvédelmi osztályt és az Állam
rendőrséget.

6. Ha a határsértő az ország belseje felé tart, az Államvédelmi Hatóság 
és az Államrendőrség szervei kötelesek

a. /Azonnal bevetni a rendelkezésre álló összes erőket a határsértő
üldözése és elfogása érdekében.

b. /Az Államrendőrség a rendelkezésre álló járőrökkel és más erők
kel közvetlenül vesz részt az üldözésben és kutatásban.

A kutatás általános irányításának joga fenti esetben az illetékes Határ
őrség parancsnokát (: határőr egység parancsnokát :) illeti. Ugyancsak 
a határőr egység parancsnoka felelős a kutatás sikeréért is.

7. A határkerület rendje ellen vétőket a Határőrség és az Államvédelmi 
Hatóság szervei további eljárás lefolytatása végett az Államrendőrség
nek adják át.

Budapest, 1950. évi június hó 23-án.

PÉTER GÁBOR s.k.  KÁDÁR JÁNOS s. k.
államvédelmi altábornagy Belügyminiszter
Államvédelmi Hatóság Vezetője.
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