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Az Államvédelmli Hatóság Határőrség és Belső Karhatalom csapatai

dolgozó népünk szocializmust építő békés munkájának védelmezésé-ben aktív harcot vívnak a népünk szabadgára, a világ békéjére 
törő amerikai imperialisták és csatlósaik aljas ügynökeivel szem-

ben.
Az imperialisták ügynökei ellen vívott harcban a határőreink és 
őreink a hős szovjet csekisták és határőrök példáját követve 
edződnek acélkemény harcossá.
Kemény harc közben gyakorlati tapasztalatokat szereznek az ellen- 
ség ügynökei által alkalmazott eszközök és ravaszságok terén. 

Ezen gyakorlati tapasztalatok jelentős mértekben segítik elő 
feladataink elvégzését.
Továbbá fejlődésünk fokozása kiszélesítésé érdekében folya- 

matosan össze kell gyújteni az ellenség által határsértéseknél 
objektumaink elleni akciókban használt és birtokunkba jutott 
eszközöket és adatokat.

Ennek maradéktalan végrehajtása érdekében

megparancsolom:

1./ Minden parancsnok és politikai tiszt az ellenség által -
műszaki záron, nyomsávon, objektumon, vagy azok közelében, 

visszahagyott, vagy elfogás esetében az ellenséges ügynökök 
birtokában talált olyan tárgyakat, melyek

a./ az ellenséges ügynök az államhatár megsértésére, vagy az
objektum megrongálására, illetve megsemmisítésére akart 
felhasználni, vagy felhasznált, /a pl. úszó hordó, ugrórúd, 
robbanóanyag stb.:/

b./ az ellenséges ügynök az államhatár megsértésének vagy az
objektum megrongálásának, megsemnisítésének megkönnyítésé
re akart felhasználni, vagy felhasznált, pl.: zsinórra kö- 
tött kalapács, aknakeresőbot, drótvágó olló, zárkulcs,
robanóanyag, elhelyezésére igénybe vett szerszám stb.

c./ az ellenséges ügynök a határőrök, vagy az őrök megtévesz-
tésére akart felhasználni, vagy felhasznált, pl.: műszaki 
akadályra akasztott lámpa, gólyaláb, hamis igazolvány, ál- 
ruha stb.

d./ Az ellenséges ügynöknél talált fegyverek, fényképek, vagy 
híranyag továbbítására használt egyéb eszközöket pl.: 
egymásbatolható henger, duplatalpú üres lábbeli, stb.

eredeti változatlan állapotban fel kell terjeszteni a Politikai 
Osztályra.
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2./ Minden olyan tárgyat:

a./ amelyet nagy méreteinél fogva felszállítani nem lehet,

pl. kettős létra stb.,b./ amely a műszaki zárral egybefüggően képezte a határsér-
téshez  az eszközt, pl. m űszaki zárra fektetett deszka,

stb., vagy objetum épülethez támasztott, vagy épített
állvány stb.:

eredeti helyzetben le kell fényképezni és fel kell ter-
jeszteni.

Ugyancsak 
a fényképfelvételt kell készíteni az ellensé- ges tüzérségi és gyalogsági fegyverekből származó átlövé-

sek, lövések nyomairól is.
3./ A csapatok parancsnokai és törzsparancsnokai rendszeresen

tanulmányozzák a határsértők ravaszságait.
4./ Minden újítást, javaslatot, amelyet már gyakorlatban alkal-

mazunk, vagy a jövőben kivitelezésre kerül, határaink és
objektumaink őrizetét erősítik, a Műszki Osztály egy-egy

elkészített példányát adja át a Politikai Osztálynak.
5./ A Határőrség és Belső Karhatalom egész személyi állománya

tekintse hazafias kötelességének, hogy a parancsnokokat éspolitikai tiszteket ebben a rendkívül fontos - a Határőrség
és Belső Karhatalom történelmét eseményekben bemutató anya-

gok összegyűjtésében. Minden harcos, tiszthelyettes, és
tiszt a birtokában lévő minden tárgyat, adatot folyamatosan továbbítson a parancsnokához.

6./ A Határőrség és Belső Karhatalom Törzsparancsnoka gondoskod-

. . jon a beérkezett anyagok célszerű felhasználásáról - a mú-zeum állandó fejlesztéséről.
Elvárom, hogy a parancsnokok és politikai tisztek felisme-

rik ennek a feladatnak a rendkívüli nagy jelentőségét és errebeosztottaikat is mozgósítják.
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