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038. számú Parancsából.
Budapest, 1955. évi június hó 1-én.

Az utóbbi időben az 1.hő r.ker. területén több büntetlen határ- sértés, halálos kimenetelű baleset és öngyilkosság történt.
Így 1955.4.27-én 2 fő a Fertőrákos-i őrs szakaszán, 5. 5-én 1 fő a Tőzeggyártelep-i őrs szakaszán,5.18-an 1 fő a Hörmann forrás-i őrs s z a k a s z á n ,

5. 22-én 2 fő az Ágfalva-i őrs határszakaszán büntet
len határsértést követett el.
1955.5.8-án a Tőzeggyártelep-i őrs kiképző tisztje h a n y a g sá g  
miatt, lövészet alkalmával meghalt.
1955.5.17-én a Keresztkút-i őrs egyik beosztottja öngyilkos 
lett és azonnal meghalt.
Ezek a határ- és rendkívüli események azért következhettek be, 
mert sem a ker., sem a zj-ak parancsnokai és törzsei nem ellen
őrzik megfelelően alárendelt alegységeiket, nem ismerik azok 
helyzetét és nem elemzik mélyrehatóan az alegységek állapotát.
A Fertőrákos-i szégyenteljes büntetlen határsértés egyik fő oka az volt, hogy sem az őrs, zj. és ker. nem ismerte az őrsön ural
kodó állapotokat és nem tudtak arról, hogy az őrs beosztottjai 
szolgálatteljesítés közben polgári személytől szeszesitalt fo
gadnak el.
A Tőzeggyártelep-i büntetlen határsértés a nyomsáv hanyag el
lenőrzése, a jőr. szolgálat felületes, rossz ellátása miatt 
következett be.
A Hörmann-forrás-i őrsön történt büntetlen határsértést a Határ
őrizeti Utasítás elveit semmibevevő és a 0244. sz. rendeletem-
ben foglaltak végre nem hajtásából származó, rossz, egyvonalas, 
a határ vonalára, támaszkodó járőrözési rendszer okozta.
Az Ágfalva-i büntetlen határsértés oka ugyancsak hanyag szolgá
latellátás és a határ őrizetével kapcsolatos közömbösség volt.
Elemezve a megtörtént súlyos eseményeket azt kell megállapíta-
nom, hogy az 1.ker. parancsnoki állománya az eddigi, kétségtelen,
hogy eredményeket hozó munkát túlbecsülte, azt hitte, hogy az 
elért ,eredmények már szilárdak, megdönthetetlenek. Az az önelégültség és megnyugvás legfőbb okozója a sorozatos súlyos ese-
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ményeknek. Az események bizonyítják, hogy az elért eredmények 
még nem szilárdak, még nem lehet rájuk építeni.
A kerületnél végrehajtott ellenőrzéseim azt bizonyítják, hogy a 
parancsnokok csak felületesen, felszínesen hajtják végre a ki
adott rendelkezéseket.
A Kőszeg-i zj. parancsnoka pl. a 007.sz. Parancshoz kiadott mel
lékleteket teljesen figyelemén kívül hagyja, nem annak a szelle
mében dolgozik.
A Hörmannforrás-i őrs parancsnoka nem ismeri a Határőrizeti 
Utasítást, nem is aszerint dolgozik, nem ismeri a járőrparancs
nokait, és azt sem tudta jelenteni, hogy nappali órákban hány 
beosztottja van kint a határon.
A 007. sz. Parancsra a ker.pk. 6 ór ás módszertani foglalkozást 
vezetett le, azonban ennek a. zj. és őrsökön valé feldolgozását 
már nem ellenőrizte senki. Ebből adódik azután, hogy a parancs 
és a módszertani foglalkozás levezetésének ellenére nincsenek 
végrehajtva az abban lerögzítettek. Hasonló a helyzet a 0244.  
sz. a tavaszi nyári határőrizetet szabályozó rendelettel kap
csolatban is.
A zj. nem ellenőrzi még a saját maga által kiadottak végrehaj
tását sem. Nem folyik következetes, szünet nélküli here sem a  
parancsnoki állomány, sem a politikai munkások részéről a bün
tetlen határsértések megakadályozása érdekében.
A zj.pk-ok nem megfelelően foglalkoznak a beosztott tisztekkel, 
azok képességeit lebecsülik és olyan feladatokat határoznak 
meg a tisztek részére, amelyek nem tartoznak kötelmeik közé, a 
zj. törzsek ennek folytán nem töltik be hivatásukat és nem irá
nyítói a zj. munkájának.
Az alegységek ellenőrzésének rossz megszervezéséért és az alegységek helyzetéről való tájékozatlanság és az ebből fakadó büntetlen hatarsértések és súlyos rendkívüli események miatt:
K r e u t z  István áv.szds-t, az 1/4.zj. parancsnokát

" F e d d é s " -ben részesítem.
A zj.Fep. parancsnoka vizsgálja meg ezen súlyos hibákat és hiá
nyosságokat és intézkedjen ezek megszüntetésére. Vizsgálja meg 
a pol.apparátus munkáját és adjon feladatot a pol. munkásoknak
a hiányosságok megszünte tésé r e.
Tett intézkedéseit 1955. június hó 18-ig hozzám írásban jelentse.
Felhívom valamennyi zj.pk. figyelmét az önelégültség, az ered- 
ményekben való megnyugvás, a nem szilárd eredményekre való épi-
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tés rendkívül veszélyes voltára és minden ilyen hangulatnak, 
vagy nézetnek azonnali felszámolására.

Jelen parancsomat a parancsnoki beosztásúak előtt a rájuk v o 
natkozó mértékben - kell kihirdetni.

Val e n c s ák  J á n o s s . k .  
á v . v e z é rő rn a g y  

a BM. Hat á rőrség és B e ls ő  K arh ata lom  
P a r a n c sn o k a .

Eredetivel egyezik!

/: Varga Mihály áv.hdgy : /

Másolva 7. példányban 
Kapják elosztó szerint.
Készítette: Bp.
Gépelte: GF .né. áv.írnok.
1955. 6. 13.
Soksz.nyt.sz: 1209/55.
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BELÜGYMINISZTÉ RIUM "A" sorozat
Határőrség és Belső Karhatalom

Parancsnoksága  “SZlGORÚAN TITKOS! "
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BELÜGYMINISZTÉRIUM
Határőrség és Belső Karhatalom

Parancsnokának
0046.Számú Parancsa, 

Budapest, 1955. évi július hó 13-án.

A Magyar Népköztársaság Belügyminisztere az ellenség egyr e  
fokozódó aktivítása, valamint a sorozatosan bekövetkezett 
nagyszámú büntetlen határsértések megakadályozására a nyuga
ti határszakasz megerősítését rendelte el.
A megerősítést a személyi állomány.átcsoportositásával kell 
végrehajtani. Az át.csoportositás végrehajtása mellett a ha
tár őrizetét változatlanul szilárdan, a határ hézagmentes 
lezárásával kell biztosítani* Az átcsoportosítást rejtve, a 
lehető legkisebb csapatmozgással, feltűnés nélkül kell végre
hajtani.
A nyugati határszakasz megerősítése a Határőrség egész sze
mélyi állománya részére dorto fontosságú feladat, melynek 
végrehajtása - elsősorban a parancsnoki és ^tiszti állomány
ból - fokozott szervező és tervező munkát, a feladatok györs 
és .maradéktalan végrehajtását követeli meg.
Ezen feladatok végrehajtására

m e  g p a r a n c s o l o m  i.
1./ Az l.hőr.ker, létszámát 630 fővel, a 2.hőr.ker. létszá

mát 351 fővel emelem fel,
A-megjrősitéé ..1955• 7»20y25~ig fog beérkezni a kerületekhez.^ • 1 . • /,■. /fy

T .. 7.

Az l.hőr.ker. parancsnoka a feleme.lt létszámból hozzon 
1 étre ErzseHetpuszt“ --ReHrerföldpuszta, Patyi őrház, Bé
csi ut, Ágfalva Állami * CBfédaság, Harka, Dénesmajor és I- 
rénmajor / :Östormajor%/ székhellyel'60 fős őrsöket. Ezen 
felül az alárendelt Mo^önnSígyaróvár-i, Eertőd-i és Sopron* 
i zj-ak tartalék szakaráit 9l fős^tart^lék századdá szer
vezze át. ' * f f

' ; 7 1 *A kér. alárendeltségében lévő jKőszeg-i zj-at, a Zsira-i 
őrs kivételével a 2.hőr.kér ./alárendeltségébe helyezem*
Az l.hőrvker, parancsnoka a Kőszeg-ri zj-at 10 nc.p lefor
gása alatt 'J?bltse fsl a nyilvántartás szerinti létszámra..
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Kivételt képeznek azok a személyek, akik iskolára /;ti., 
tts., stb«;/ varrnak vezényelve, vagy valamilyen cselek
ményért a biréság elitéit, továbbá azok, akik kórházban 
vannak, vagy egyéb más ok miatt nem tartózkodnak a zj. 
alegységeinél, de visszatérésük a feladatok elvégzése 
után várható a zj-hoz.
Az l.hőr.ker. parancsnoka adja át azoknak a névsorát, 
akik a. 10 nap leforgása alatt átcsoportosításra kerülnek 
a Kőszeg-i zj-hoz, ahonnan lényegében vezénylésük más 
zj-ak őrseinek megerősítésére történt.
Az l.hőr.kér. parancsnoka az 1955*8«1-ig történő folya
matos megerősítést /;uj őrsök felállítását;/ tervszerűen 
használja ki, hogy a Kőszeg-i zj-tól elvezényelt harco
sokat, tts-ket folyamatosan vissza tudja vezényelni a 
zj-hoz,

3./ A 2.hőr»ker» parancsnoka a felemelt létszámból hozzon
létre Horvátlövő, Nemesmodves és Rábabotfalu székhellyel 
60 fős őrsöket. A Kőszeg-i, Szombathely-i és Szentgott- 
hárd-i zj-ak T+ szakaszait 91 fős T.századdá szervezze át?*
A Szombathely-i vesz-t 30 fős vonatellenőrző szakasszá 
szervezze át.

(A kér. T.Szd-át egy szakasz kivételével Magyarszecsőd-re telepitse át. Az öriszentpéter-i zj-at, összes aláren
delt alegységeivel együtt, valamint a Szentgotthárd-i 
zj. Ritkaháza-i őrsét a 3«bőr.kér. alárendeltségébe he
lyezem.

A 2.hőr,ker. parancsnoka 1933«7»20-ig jelentse az Őri- 
szentgéter-i zj. alegységeitől a .nyugati határszakasz 
megerósitésére vezényelt személyi állomány létszámát, 
valamint azokat a személyeket, akik a zj-tél különböző^ 
iskolára /§ti., tts., seb.;/ vannak vezényelve, vagy kór
házban vannak, továbbá, akiket cselekményük miatt a biró- 
ság elitéit. A kér. jelentése alapján intézkedem, hogy a 
Szombathely-i és Szent gotthárd-i zj-akhoz megerősitésre 
átcsoportositott erők végérvényesen átkerüljenek - név
jegyzék szerint - a 2.hőr.ker. alárendeltségébe.

4**/ A 3»bőr.kér.' parancsnoka az Őriszentpeter-i zj-a.t, csök
kentett létszámmal vegye át a 2 .hőr.ker-től. A zj. feltöl
téséről a.z ujonckiképzés után gondoskodom.
A 3«bőr.kerületre vonatkozóan egyéb kérdésekben külön 
intézkedem.

5#/ Az uj alegységek felállítását a kér.parancsnokok 1933*8.
1-ig hajtsák végre.-
az átcsoportosítás végrehajtását a BM. Határőrség és Bel
ső Karhatalom Parancsnokság bizottságai, a külön kidolgo
zott ütemterv szerint, a kér.pság-okkal közösen hajtják 
végre.

p  ‘ -  2  -
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6./ A felállítandó uj alegységek elhelyezéséhez és felszere
léséhez szükséges anyagokat a BM* Anyagi és Technikai 
Főosztályon keresztül biztosítottam. Az áthelyezettek 
járandóságait /rilletmény, ruházat, élelem, stb.;/ a kér. 
htp.parancsnokok folyamatosan biztosítsák.

7./ A kerületek és alárendelt alegységeik híradásának átépí
tését a BM. Határőrség és Belső Karhatalom Parancsnokság 
Hiradó Osztály vezetésével a hir.épitő szd. és a kerüle
tek hir.alegységei hajtsák végre.

8./ A kerületek, zj-ak, őrsök csatlakozásait, valamint a fel
állított uj őrsök működési területét az uj helyzetnek 
megfelelően 1933.7.23-ig terepen és térképen rögzíteni 
kell.

9./ A feladatok végrehajtását az 1., 2., 3* hőr.ker. parancs
noka 1933*8.IQ-ig nekem részletesen, Írásban jelentse.

Az erők és eszközök átcsoportosítása Népköztársaságunk állam
határának nyugati határszakaszára teljes mértékben biztosítja 
az ellenség elleni eredményes harcot. Az 1., 2.hőr.ker-nél 
az erőkben és eszközökben való feltöltöttség a büntetlen ha
társértések teljes felszámolását kell, hogy eredményezze. Az 
átcsoportosítás után a nyugati határszakaszon büntetlen ha
társértés nem történhet.
Elvárom az 1. és 2. hőr.ker. egész személyi állományától, hogy 
a parancsban foglaltakat maradéktalanul végrehajtja, és a 
büntetlen határsértésok szégyenteljes eseteit az őrzésükre 
bízott szakaszon felszámolják.
A feladatok részletes végrehajtását a csatolt mellékletek 
tartalmazzák. •
Mellékletek; 1./ 1.,2., 3. hőr.ker. állománytáblázata.

/:csak címzettnek:/
2,/ Kivonat a BM. Határőrség és Belső Karhata

lom Parancsnokság 5;Ütemterví?-éből. /:1. ,2. 
kér. részére. ://:csak címzettnek;/

3./ Határőrizeti feladatok az uj őrsök felállí
tásánál.

4-./ Eüé intézkedések.
3./ Pártpolitikai munka terve.
6./ lj,2.kei-* alárendeltségi viszonya.

/:csak címzettnek;/
A Parancsnok nevében:
Érsek Bertalan s.k. 

áv.alezredes
■ a BM. Határőrség és Belső Karhatalom

Eredetivel egyezik! Törzsfőnöke.
/ -k 7 •/ A ■ t*/:Ujvari László ÍJ  
av. ¿őrnagy, . J '

-  3  -

ÁBTL - 4.2.-sz.n.-0046/1955-BM HŐR és Bels. Karh. parancs, par. /6



Készülts 2 pld- " an.
103•s z. munkafüze t «
Gépelte: VL-né.
Soksz.nyt.sz: 062/1730.
Sokszorosítva: 13 pld-bán.
Kapják: l.sz.pld-on lévő elosztó szerint. 
Gépelte.: VL-né.
Sokszrositotta: Szabó áv.torm.
Soksz * ny t. sz: f  53?/n
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g. sz, melléklet a 0045» sz. pcs-hoz.»

Határcr1zeti feladatok 
a felállitand6 ĵuj őrsök részére*

A felállításra kerülő határőr őrsök szakaszának a kijelölése, 
megismertetése, őrzésének megszervezése és az áthelyezett harco
sok bevezetése a szolgálatba mélyen átgondolt és; tökéletes 
irányítást követel meg a zjo és kér. törzsétől és az egész sze
mélyi állománytól*
Az újonnan felállított őrsök határszakaszainak őrzése akkor 
lesz biztosított, hogyha a zj. és kerc törzs gyakorlati segít
séggel -belefolyva, tervsse rü irányítással, megad minden^támogatást 
az üj őrsparancsnokoknak abhoz, hogy munkájukat zqkke.nő-mente- 
•sen, anyagi és helyi ismereti alapokra helyezve meg,-, tudják kezdeni
Ezen feladatok végrehajtására az alábbiakat szabom g;

Ő r s n é l %

le/ Az uj őrs határszakaszának a kijelölése ’tán változatlanul 
a régi őrs köteles őrizni a határszakaszt mindaddig, amig 
-az -uj őrs vezető tisztjei és a személyi állománya teljes 
egészében meg nem ismerkedik az uj őrs szakaszán lévő had
műveleti helyzettel«» ' ; •

2-/ Az uj őrsparancsnok feladata, amikor megérkezik az újonnan 
felállított őrsre;

' - tájékozódik a helyzet*él, ismerkedjen meg a'határszaka
szával a terepen, •.

■ ■ megismerkedik az cl helye zése el, . ő .. - * •
átveszi az uj őrs anyagát,
átgondolja és rögzíti a harcosok elhelyezését,
a politikai helyettessel együtt felkészül az uj harco
sok fogadására,
elkészíti a tervét az őrs életének a beindítására, mely
ben segítséget köteles nyújtani a kor. kivezényelt tiszt
je. ; ' : .• ;; •

■3»/ Az uj- őrs személyi állományát, úgy kelH csoportosítani, hogy 
a két szomszédos őrsről 15*15 fo olyan harcost kell áthelyez
ni, akik képesek jőr^pk-i beosztásban az;uj; harcosokkal vég
rehajtó- szolgáő «■f*̂ + ellátni ós az uj őrs szakaszát velük 
megismertetnie
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4-./ Az uj harcosokat 5-6 fős csoportokban végig kell vezetni 
az uj őrs működési területén és a terepen meg kell velük 
ismertetni:
a*/ A árvonal mc-nctct és a határjelek elhelyezését.
b./ A ha tár sértők ne zgásai nak valószínű irányait, a határ meg 

közelítésére legalkalmasabb útvonalakat az őrs működé
si területének egész mélységében.

c./' A távbeszélő összeköttetés vonalait, valamint a rejtett 
távbeszélőkészülékek helyeit, az összeköttetés lehetősé
geit.

d./ A műszaki és technikai, berendezéseket,
c./ Az őrs csatlakozásait a határvonaltól az egész működési 

terület mélységében cs az ezekhez vezető legrövidebb út
vonalakat.

f./ Az őrs szakaszának vonatkozási pontjait.
g./ ^ határhoz cs a. mélységbe vezető utakat, melyek tájéko

zódásra alkalmasak.
h./ lakott területek elhelyezéseit az uj őrs szakaszán.
Í./ Helyi lakosság összetételét és támogatásának mérvét.

5#/ Foglalkozást kell levezetni az uj harcosok részére a nyugati 
határszakasz jellegzetességeiről, a határsértők módszerei
ről, valamint arról, hogy rz érintett őrs szakaszán milyen 
határesemények'fordultak elő. Ezen előadást a zj.hü.tiszt, 
feld.csop.yez., és a pol. helyettes köteles elkészíteni, 
amit a hü. tiszt köteles levezetni. Meg. kell i-smertetni a sze 
mélyi állományt a határövezet rendjének ellenőrzésével.
Az előadás foglalja magába:
- milyen eredmények voltak az érintett határszakaszon /:el

fogás, fegyverhasználat, kiemelkedő elfogások, kiváló 
szolgálattaljesitos, stb.;/,

- milyen hibák fordultak elő a határőrzésben /:jőr-k szol
gálatellátásában, elalvás, menetvonalról való letérés, 
lcittasodás, ébcrtelen szolgálatellátás, melynek követ
keztében hn tá.rsértcsok történtek:'/.

6*/ A két szomszédos őrspk. az átadott területére vonatkozóan 
a terepen lejárva köteles átadni mindazon tapasztalatokat,
/;sajátosságokatj/, melyek a határőrizetet befolyásolják, 
és megmutatni azokat a valószínű határsértési irányokat, 
melyre az uj őrspnranGsnoknak a szolgálatszervezésnél a leg
nagyobb gondot kell fordítani. Az uj őrs szaka szúnak lejárá
sánál a zj. és kér. törzs egy tisztje köteles részt venni és 
a magasabb törzs szempontjait megadni az uj terület őrzésére

7./ A határszakasz és a mélységi terület lejárásánál az uj őrs
parancsnok vázlaton-köteles rögzíteni a vonatkozási ponto-

.. 2 -
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kát, melyeket a harcosok terep-lej árasánál ismertetnie kell. 
Ebbeh^o.munkában a zj.. törzs kiküldött tisztje köteles segi- 

:• . teni. *
8./ Az uj'os'Nmko4'hzómsződoc erspk. köteles a hazafias csopor

tokat, - melyek az;'U.j ers felállításánál átkerülnek - átadni, 
illetve átvenni ;ds-a*hazafias csoport működéséről részletes 
tájékoztatást adni.

9./ Amennyiben á felállításra., kerülő uj őrs ; szakaszán Rendőrség 
„< . van, úgy az előzőleg együttműködő őrs-pk.. cs az uj őrspk.

köteles velük a kapcsolatot .felvenni cs a további c-gyüttmükö- 
:v-; dós mikónti végrehajtását jegyzőkönyvben*rögzíteni.
10./Amikór az uj őrspk. az uj személyi állományt szolgálatellá

tásra.' átveszi^ következőkről győződjön meg;
a./ Mdig-inilyen beosztásban voltak* hycá

 • b• / Hogyo>n ,ismc-rik a HU* reájuk yoiiatko.z,ó részét.
’ A' felállított uj őrs 'S zékhelyéh’g'yaIrorlő nyom sávot kell lé
tesíteni és az; első időszakban - fhgyelerrbevcve, hogy a har- 

; cqsok legnagyobb része olyan viszonylatban* teljesített szol- 
J-gálato.t, ahol-nem volt nyo.*s áv - nyomsávellenő^gásre a régi 
harcosokat kell beosztani és amikor az ő'rspkv meggyőződött 
arról, hogy az uj harcosok is elsajátították a nyomolvasást, 
oszthatja be csak ezen feladat végrehajtására.

. *' ! . ■ ; .s •; *.ll-*/"Aráikor az uj'őrspk. az őrzésére. bízott határszakaszra vonat
kozóan; megkezdi a szolgálat .szervezését, a két szomszédos
• őrbpk# köteles /.;2-3 n a p ; /  ezen időszakban az uj - őrspk-nak se
gíteni; és a -szolgálatszervezéssel kapcsolatos jó módszere
ket a határszakaszra vonatkozóan átadni.

Zászlóaljnál;
.l./A zj •pk. jóváhgyásával ki kell választani a két szomszédos 

őrs állományából azon 15-15 fő harcost, akik az uj őrs fel-
* állításánál áthelyezésre kerülnok jőr.pk-i beosztásba.

2./ Az uj őrs szakaszának terep lejárásánál a zj.pk. személye
sen vegyen részt ós a.terepen szabja meg az uj őrspk-nak

az őr-zósi feladatokat,
- a valószínű határsértcsi irányokat,.

a jelzőkészülékek telepítési helyét,
a re jtett jőr-k elhelyezésére legalkalmasabb tereppontokat.

3./ Az uj őrs szolgálati ténykedésének megkezdésére a zj.pk. 
dolgozza ki határőrizeti elhatározását, azt személyesen vi
gye le az őrspk-oknak, adja meg a részletfeladatokat és 
parancs maradéktalan végrehajt fásának segitcs ere 10 nap idő
tartamra egy jól képzett tisztet vezényeljen a törzsből.

i,.;.

\
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4./ Az uj őrspk. szolgálatszervezésének tökéletes végrehajtása 
érdekében a zj.tfk. és a hü»tiszt 2̂ *3 napig köteles az őrsön 
tartózkodni és az uj orspk-ot a szolgálatszervezésbe bevezet- 
n*> gyakorlati végrehajtásra*

3«/ A szolgálatszervezés segítésével kapcsolatban a zj.pk. tart
son eligazítást a két szomszédos őrspk-nak, valamint a tfk- 
nek és hü*tisztnek.
Különösen hivja fel a figyelmeit
- csak a jé, bevált módszert adják át szolgálatszervezésnél, 

“ hogy célszerű az erők' é s eszközök elos&tása,

** milyen járőrnemek alkalmazása célszerű/ milyen területen 
és miért»

* > * ;  -ff». -  -  a  • , ■ - \ •

6»/ A zj.pk* személyesen vegyen részt az őrs szakaszának átadá
sánál és ezzel egyidőben a zj.htp.szóig.vez.-n keresztül 
biztosítsa az uj őrs anyagi feltöltöttségét.

Kerületnél:
1./ A ker-héz Helyezett uj őrs;pk-oknak 1 napos .mods'zertani fog

lalkozást kell levezetni, -amely magába fogiál-jFésP''
a./ 1 érás tájékoztatás a nyugati határszakaszről, •
b./ Az érintett határszaki sz jellegzetességeiről /thatdr- 

sortések iránya, stb.:/
c./ Az ellenség aktivitásáról és módszereiről.-.
ám/ A helyi lakosság összetételéről és segítési mérvéről. 
q./ A két szomszédos őrs helye és szerepe a határőrzésben*
:.f • / Milyen lehi tőségek vannak az ügynöki hálózati munkára*
& •/ Határövezet rendjéről, hogy koll azt ellenőrizni.
A nap további részében módszertani foglalkozást kell levezet
ni szolgálatszervezésből 60 fős őrsre vonatkoztatva figyelem- 
hévévé, hogy az uj őrspk-ok 25-30 fős őrssel dolgoztak,más 
viszonyok között. A foglalkozást a kor*hü*alo.vez* vezesse 
le. •#

£«/ A kor*törzs szervezzen munkabrigádokat pályát feladata, hogy 
az uj őrsök körleteit a legrövidebb időn belül felcpi'feék.
A  birgádok vezetésével 1 tisztet kell megbízni, és 1 műsza
ki elvtársat is be. kell vonni* A sátorkörlctek felépítésénél 
figyelembe kell venni a PScdg* által kiadott fonyképmintákat,

I3#/ A kér.törzse az uj őrsök részére biztosítsa a HU* 443-4-46. ̂
;j’ ,,-pontjaiban meghatározott okmányokat* Ezen belül minden uj

- 4 -
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x őrs részére c-1 kell kcsziteni az őrs esem dny váz lat át, mely
ben rögzíteni kell visszamenőleg 1953-től azon eseményeket, 
/jelfogás, fegyverhasználat, büntetlen hat-rsértos, stb.:/, 
melyek az uj őrs szakaszán megtörténtek, azon célból, hogy 
az uj őrspk. munkájának megindulásánál visszamenőleg meg 
tudjon ismerkedni azon eseményekkel, melyek megtörténtek*

4*/ A kér.törzs az uj őrs szolgálati ténykedéseinek megkezdése 
szakaszában a hü.alo.-n keresztül képezzen súlyt ezen őrsök
re és adjon segítséget az uj őrspk-nak;

a terület megismerésében, 
a szolgálat folyamatos megszervezésében,

- az uj harcosok szolgálatba valé bevezetésében.
5./ A ker*tfk-e a műszaki szakaszon keresztül biztosítsa az uj 

őrsök védelmi berendezésének kiépítését, valamint a kijelölt 
határszakaszon belül a rejtett figyelők kiépítését*

6./ A kér*hir*alegysége az újonnan felállított őrs részére az 
Összeköttetést folyamatosan úgy építse ki, hogy azaz uj 
helyzetnek megfelelően biztosítsa a tökéletes összeköttetést 
úgy a felettes parancsnokságok, mint a szomszédos őrsök, 
valamint a határszakasz egész területén*

Az uj őrsök szolgálatteljesitősének a beindulása attól függ, hogy 
a zj* és a kér. tiszti állománya milyen mértékben adja meg a 

gyakorlati segítséget és vezeti be az őrs irányitásába az uj pk- 
okat*

- 5 -

Készült: 2 példányban
1,sz»pld*-: Jóváhagyáson
2.sz.pld*: Gyűjtőben
Készítve: 116.sz.mf-ből
Gépelte: Kiss alhdgy.
Soksz. nyt. szfc: 062/1754-. 
Sokszorosítva:13 példányban 
Kapják* Elosztó szerint
Gépelte: Kiss áv.alhdgy.
Sokszorosította: Szabó áv. törni.
. Soksz.nyt. sz.: 5 ^  0
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• - Égé s zs cgügy i i nté zke de s ek.

A kér* eü» szóig, vcz.«
- derítse fel eü. szempontból a létesítendő elhelyezési körle

tek helyét és azok környezetet*
- vizsgálja meg az uj alegységek vízellátását biztosito'viz- 

forrásokat, hogy azok hygiena szempontjából megfelelnek-e
a követelményeknek. Valamennyi kijelölt kutból haladéktala
nul vegyen vízmintát és küldje azt el vegyi és bakterioló
giai vizsgálatra. Szükség'esetén végezze el a kutak fertőt
lenítését.

- ellenőrizze le az uj alegységek konyháit 6 2 élelmiszerraktá
rait, valamint az élelmezés megszervezését, beszerzési he
lyeket, élelmiszerszállítás módját. Tegye meg a szükséges 
intézkedés eket az élelmezési blokkban a legyek és rágcsálók 
elleni védekezésre. Gondoskodjék az uj alegységeknél vala
mennyi élelmezési beosztott orvosi szűrővizsgálatának /•tüdő, 
vér, széklet:/ végrehajtásáról.

- biztosíttassa a személyi állomány rendszeres napi mosakodásá
nak, hetenkénti fürdésének, valamint az étkezés előtti és 
latrinahasználat utáni kézmosás lehetőségét.

- ellenőrizze le a latrina telepítését, valamint a szeméttáro
lás és a konyhai szennyvíz eltávolítás módját. A latrina te
lepítésénél fordítson figyelmet arra, hogy az legalább 200- 
300 m. távolságra legyen az elhelyezési körletektől, konyhá
tól és^kuttél. Intézkedjen a latrina rendszeres - klórmeszos 
- fertőtlenitősére, használata után az ürülék salakkal, vagy 
tőzeggel történő befedésére. A szeméttároló elhelyezésénél 
hasonló szempontokat vegyen figyelembe, és tegyen intézkedést, 
hogy a s.zemétgödör használata után azt földdel szórják be.
A latrina'és a szemotgedör telepítésénél egyaránt vegye figye
lőmbe azt, hogy azok a kutnál alacsonyabban fekvő terepszaka
szokon legyenek elhe^rezvo, valamint, hogy a szél járás a körle
tek felől fújjon. A konyhai szennyvíz gyűjtésére szolgáié 
emésztőgödör fedettségét ellenőrizze le.

- haladok táL anul gondoskodjék valamennyi uj alegységnél eü.őr 
kiképzéséről és beállításáról. Oktassa ki őket az adott körül
mények között az eü. rendszabályok betartásának nagy jelen
tőségéről.
ellenőrizze le rendelkezésre áll-e megfelelő "mennyiségű DDT. 
por és klérmész a rovarok elleni védekezésre, illetve a fer
tőtlenítésre. Amennyiben nincs, igényeltesse le azonnal az 
illetékes htp. közegekkel.
ellenőrizze le, megfelelően biztosítva van-e az egység részé
re a rendszeres mosatás.

' 4.sz. melléklet a 004-6. sz. pcs-hoz.
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- gondoskodjon valamennyi beosztott 2. db. sebkötözőcsomaggal va* 
lő ellátottságáról*

* Az Eü.o-szt. valamennyi uj alegység részére kiutalja a szükséges 
cü. anyagi járandóságot*

- 2  -
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BEDÜGY MINISZTÉRIUM 
Határőrség és Belső Karhatalom 

Parancsnoksága.

5* sz« melléklet a 0046. sz* rendelethez.

Átcsoportosítás pártpolitikai biztosítására
intezkodes.

Az osztrák államszerződés megkötése uj helyzetett terem
tett az államhatár nyugati szakaszán. Az uj helyzetben a belső 
és külső ellenség minden erővel fokozza tevékenységét. Ezt bizo
nyltja a határsértők számának ugrásszerű megnövekedése és az el
lenséges. bomlasztó tevékenység fokozódása. Szükségessé vált a 
Határőrség erői egyrészének átcsoportositása a nyugati határsza
kasz 1., és Zo kerületéhez. A szervezeti intézkedések azonban 
egymagában nem biztosítják az államhatár megbízható szilárd őrzé
sét. A politikai osztályoknak el kell érniök, hogy a megnöveke
dő tt személyi állomány alaposan megismerje a nyugati határszaka
szon kialakult uj helyzetet; fokozódjon benne az államhatár sér
tetlenségéért érzett személyes felelősség^ megszilárduljon a 
szolgálati fegyelem; eredményesen szétzúzzák az ellenséges bom
lasztó híreszteléseket; magas fokra emeljék a személyi állomány 
éberségét. Biztosítaniuk kell az uj alegységek és az újonnan át-^ 
helyezett harcosok, tiszthelyettesek és tisztek alapos felkészíté
sét és gyors bekapcsolását az államhatár őrzésébe.

Az átcsoportosítás pártpolitikai biztosítása érdekében az 
alábbiakat kell végrehajtani:

1*/ A politikai osztályvezetők, a politikai osztály beosz
tottai és a zj. pol.apparátus nyújtson személyes segítséget az 
újonnan felállított alegységeknél a pártpolitikai munka megszerve- 
zasóhez és beindításához.

a./ Minden újonnan felállított alegységnél - a harcosok be
vonásától kezdődően - legalább egy héten keresztül egy beosztott 
politikai munkás gyakorlatban tanítsa meg az alegység pol.helyet
tesét a politikai nevelőmunka szervezésére és levezetésére a 01069^ 
sz# utasitás alapján.

2./ A személyi állomány bevonulását követő 48 óráig vezes
sék le a személyi állomány első gyűlését: ;tAz uj őrs személyi ál
lományának föladata az államhatár-őrzésben51, címmel.

3#/ Julius hó 30.-ig szervezzék meg a harcosok I. és H. 
évfolyamú oktatási csoportjait, jelöljék ki az I. éves harcosok 
propagandistáit. A propagandisták felkészítése után, augusztus hű
8.-án mindkét oktatási csoportban meg kell kezdeni az oktatást.

4./ Augusztus 1-7. közötti héten előadást tartsanak az 
egész személyi állomány részére a következő címekkel:

- Az osztrák államszerződés* A személyi állomány me gnö
vekedett feladatai az uj helyzetben - a határőrizetben*51
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- Az ellenség bomlasztó munkája«, A személyi állomány 
feladatai az ellenség behatolásának és bomlasztó munkájának visz- 
szaverésébone31

/ sAz előadásokat a Pol,Csfség, központilag megküldi%/

5«/ Jülius hó*31;-ig ki kell választani rajonként egy 
agitátort és számukra augusztus .jáU-iS az első értekezletet le 
kell vezcTtnio -

6,/ 1955t augusztus 39-is -lő kell koszitoni és le 
kell vezetni a DISZ, alapszervezet vezetőségéi; k megválasztását*

7*/ Augusztus hó 5* "ág elő kell . készíteni és le kell 
vezetni a párt.alapszervezet vezetőségének megválasztását az 
MDP, 1954* IÍ, 17.-i határozata szellemében,

- A párt és DISZ, alapszervezetek vezetőségeinek vá
lasztásánál alapos* körültekintéssel járjanak és biztosítsák, 
hogy'.a. titkárok lehetőleg tiszthelyettesek legyenek,

- A politikai osztályok biztosítsák az átcsoportosí
tás végrehajtása során, hogy a felállításra kerülő uj alegységek
be 3-1o párttagj és tagjelölt kerüljön.

Az 'átcsoportosítással kapcsolatos pártpolitikai munka 
biztosításáért személyesen az illetékes politika?, ősztályvezető- 
ket teszem felelősséf-

~ 2 - . ,

ÁBTL - 4.2.-sz.n.-0046/1955-BM HŐR és Bels. Karh. parancs, par. /16


