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SUBA János 
Honvédelmi határszolgálat  

 
A trianoni határok által kialakult katonaföldrajzi helyzet, a békediktátum által előirt katonai rendelke-
zések, valamint az előállt katonapolitikai helyzet – az ellenséges utódállamok gyűrűjében –megkö-
vetelte a honvédség esetleges felhasználását a határvédelemben. Dolgozatomban bemutatom, hogy 
katonai vezetés milyen szerepet szánt a Magyar Királyi Honvédség alakulatainak az ország határainak 
védelmében egy esetleges fegyveres konfliktus esetén. Ismertetjük azokat az elveket amelyek szabá-
lyozták és előírták a honvédség alakulatainak szerepét egy esetleges határmenti fegyveres konfliktus-
ban, mielőtt az háborúvá szélesedett volna. A jobb megértés érdekében egy konkrét példán – a szom-
bathelyi vegyesdandár példáján – mutatom be a honvédség alakulatainak szerepét a határvédelemben.1 

 
A határőrizet fejlődése és struktúrája 
Először tekintsük át a határőrizet fejlődését és struktúráját a két világháború között. A Magyar Király-
ság határőrizetében számos hatóság vett részt, de 1921-től meghatározó szerep jutott a határőrzés szer-
vezeteinek, a Magyar Királyi Vámőrségnek és utódainak, amelyek egyben a legdinamikusabban válto-
zó struktúrát képezték.2 

„A Magyar Királyi Vámőrséget 1921 őszére állították fel. Az új fegyveres szervezet létrehozása a 
magyar katonai vezetés győzelmét jelentette. Ezáltal ugyanis a honvédség rendkívül szűkösen megha-
tározott létszámkerete feletti fegyveres erőt telepíthettek a határvonal mellé. Az Antant közbiztonsági 
megfontolások alapján hozzájárult az új szervezet felállításához. Magyar részről azonban azt létreho-
zása pillanatától a honvédség álcázott részének tekintették.  

A vámőrség hivatalosan a pénzügyminisztérium szerveként működött. A minisztériumban a XX. 
majd a XIX. főosztály felügyelte a testületet. A XIX. főosztály azonban csak névleg tartozott a pénzügy-
miniszter alá, a valóságban a honvédelmi minisztérium kikülönített részeként funkcionált. A nem ha-
tárvédelmi teendők irányítását itt végezték. A határvédelem irányításával a Magyar Királyi Honvé-
delmi Minisztérium XIX. osztálya foglalkozott a harmincas évektől a földi főcsoportfőnök I. csoportfő-
nökének alárendeltségében.  

A vámőrség felett a honvédség főparancsnoka úgynevezett szemlejogot gyakorolt, de csak rejtet-
ten e jogával csak kivételesen és szórványosan élhetett, és csak azon vámőralakulatok esetében, ame-
lyek a honvédségi csapatokkal közös elhelyezésbe kerültek. A főparancsnok szemlejogát a vámőrségi 
szemlélő révén gyakorolta. A honvéd vezérkar főnökének a katonai jellegű kiképzés felügyeletére volt 
joga, amit a vegyesdandár-parancsnokságokon keresztül érvényesített. A vegyesdandár-parancsnok-
ságok jogkörébe tartozott a vámőrkerületek gazdászati ellenőrzése is. A vámőrség helyzete hasonlított 
a csendőrségéhez. Mindkét testület személyi és fegyelmi szempontból a honvédséghez, szakmai szem-
pontból pedig a belügyminisztériumhoz, illetve a pénzügyminisztériumhoz tartozott. A vámőrség azon-
ban sorozott személyi állománnyal látta el feladatát és a nyílt, de még inkább a rejtett kapcsolatai szo-
rosabbak voltak a honvédséggel, mint a csendőrséggel.  

A vámőrség felügyelőségének székhelye Budapest lett. Alárendeltségébe hét vámőr-kerületpa-
rancsnokság tartozott. A vámőrkerületek szakaszokra, a szakaszok pedig őrsökre oszlottak. 

A szakaszparancsnokok alárendeltségében álltak a határ menti utazást ellenőrző központok is, 
amelyek a közvetlen katonai irányítás alól fokozatosan kerültek ki. Kezdetben csak a legforgalmasabb 
távolsági határátkelőhelyek kerültek a Magyar Királyi Államrendőrséghez, majd fokozatosan a ke-
vésbé forgalmasak jelentős része is. A kishatárforgalmi határátkelőhelyeket a vámőrség és utódszervei 
felügyelték. 1932-ig a vámőrség szervezeti felépítése nem, legfeljebb területi elhelyezkedése változott. 

1931-ben a vámőrség hét kerületre, 54 szakaszra és 1512 őrsre oszlott. 
Kezdetben a vámőrség szervezetéhez vezényelve koncentrálták a társ határőrizeti szervek határ 

menti erőit, összesen 2 177 csendőrt, 3 754 katonát, 256 rendőrt és 800 pénzügyőrt. Ezt a létszámot 
fokozatosan kívánták felváltani a vámőrség 4.913 főre tervezett személyi állományával. Ebből azonban 
mindössze 4 210 főt engedélyeztek a vámőrség számára, bár már 1922-ben az Antant részéről is 
felmerült a 6.262 főnyi létszám szükségessége. Végül is az 1922. évi VIII. tc. 4 500 főnyi létszámot tett 
lehetővé. Konkrét határszolgálati feladatok ellátására azonban az engedélyezett létszámból is csupán 
3 417 fő volt beosztható, a többiek a szervezet működéséhez szükséges funkciókat látták el, pl. szám-
vivő, kutyaidomár stb. A beosztható létszám azonban soha nem volt teljes. Mintegy 1.300 fő rendsze- 
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resen távol volt a továbbképzéseken, szabadságon, betegség miatt, vagy éppen a fogdában stb. A 
csaknem 200 km hosszú államhatár őrzésére 2.100 fő maradt. Ebből a létszámból kellett azonban a 
közel 200 kishatárforgalmi átkelőhely állóőrségét is kiállítani, amely a pihenőben lévőkkel együtt 800 
főt tett ki. Az őrzésre ténylegesen 650 fő marad, a pihenőben lévőket leszámítva. A Magyar Királyság 
határainak őrzését összesen 325 járőr látta el, kétfős járőröket alapul véve. A vámőrség vezetése már 
1924-ben kérelmezte a létszámuk felemelését. Javasolta továbbá, hogy az alegységek parancsnokait ne 
a szemlék alkalmával felmért kiképzési mutatók, hanem a határőrizeti eredményeik alapján ítélhessék 
meg. Gondot okozott a vámőrségnél az is, hogy az elhelyezési körleteket fokozatosan alakították ki. 
Ahol nem tudtak a végleges vámőrobjektum felépítéséig megfelelő házat bérelni, ott összevontak 
őrsöket. Ennek következtében azonban olyan helyzet állt elő, hogy egyes helyeken a kivonuló járőrnek 
három-négy órát is menetelnie kellett, mire a határt elérte. Ezt a gondot a lovak számának felemelé-
sével hidalták át.  

A tiszti állományt, az országos felügyelőségen és kerületeken kívül a szakaszhoz nevezték ki. Egy 
szakasznál általában négy-hat tiszt teljesített szolgálatot. 

Az őrsök létszáma 5 és 14 fő között mozgott, a vámőr-szakaszparancsnokságok pedig 16 fővel mű-
ködtek. A szakaszok alá úgynevezett utazást ellenőrző őrsök is tartoztak altiszttel, illetve tisztesekkel, a 
kishatárforgalmi határátkelőhelyek és a kevésbé forgalmas távolsági határátkelőhelyek határforga-
lom-ellenőrzésének végrehajtása, illetve felügyelete céljából. A szakaszparancsnokságokat nyomozó-
kutyákkal is ellátták. Az őrsökön – az utazást ellenőrző őrsök kivételével – járőrkutyát alkalmaztak. 

A Magyar Királyi Vámőrséget 1932 őszén szervezték át a Magyar Királyi Határőrséggé. A volt 
vámőrkerületek a székhelyükön maradtak, és mint határőr kerületparancsnokságok, magasabb pa-
rancsnokság jelleggel működtek. A határőr kerületparancsnokságok működési területén és névleges 
alárendeltségében egy-egy határőrezredet hoztak létre. Az ezredek szervezete, fegyverzete stb. minden 
tekintetben megegyezett a m. kir. Honvédség gyalogezredeivel. A határőrizethez, azon kívül, hogy lát-
szólag a kerületparancsnokságok alá rendelték őket, nem sok közük volt, a valóságban a vegyes dan-
dárok harmadik, rejtett ezredét képezték. 

A határőrség kerületeinek másik, különálló részét az úgynevezett határszolgálatosok alkották. A 
korabeli terminológia e névvel különböztette meg a határőrizeti feladatokat, ellátókat a határvéde-
lemre létrehozott szervezettől. A határőrkerület-parancsnokságok alárendeltségében három határőr-
osztály tartozott. A határőrosztályok pedig három határőrszárnyból álltak. A határőrszárnyak pedig 
általában négy határőr őrs munkáját irányították. Az osztály- és a szárnyparancsnoki helyek tiszti 
beosztások voltak. A hét határőrkerület-parancsnokság alárendeltségébe 21 osztály, valamint 63 
szárny, illetve 156 őrs tartozott. Az őrsök személyi állománya 10 és 28 fő között mozgott. A leg-
gyakoribbak a 14 és 19 fő közti létszámmal rendelkezők voltak. Az elméleti járőrsűrűség 1932-ben 266 
járőr volt, a változatlan határszakaszra a m. kir. Vámőrség által korábban biztosított 325 járőrrel 
szemben. A kishatárforgalmi határátkelőhelyeket ezen felül 250 úgynevezett álló őrség vigyázta, amely 
az átlépéseket is végrehajtotta. Csupán a kaposvári, majd a pécsi, a szegedi és a debreceni kerü-
leteknél haladta meg a járőrök száma az állóőrségekét. E kerületeknél a járőrök és állóőrségek meg-
közelítőleg 60 és 40%-os arányban oszlottak meg. A többi kerületnél fordított helyzet alakult ki. 

1935-ben a határőrségnél szervezetmódosítást hajtottak végre. Ennek során az amúgy is névleges 
függőségi viszonyban lévő határőrezredeket teljes egészében elválasztották a határőrkerületektől. A 
határőrkerület-parancsnokságok magasabb parancsnokság jellege megszűnt, csapattest-parancsnok-
ság jelleget kaptak. A határőr kerületparancsnokságok felett a vegyesdandár-parancsnokságok azonos 
hatáskört gyakorolhattak, mint a szervezetszerű honvédségi alakulataiknál. A határőrkerületeknek a 
pénzügyminisztériumtól való függése azonban nem szűnt meg, szakmai téren a XIX. főosztály felügye-
lete alá tartoztak. A határőrség már 1932-ben sem örökölte a vámőrség országos vezető szervét. 1935-
ben pedig a külön vámőrségi szemlélőt is megszüntették, átadva a jogkört a gyalogsági szemlélőknek. 
A határőr osztályokat határbiztosító osztályokká szervezték. Az új határbiztosító osztályok gazdasági 
hivatallal és néhány mesteremberrel (cipész, szabó stb.), valamint egy árkász- és egy rádiós rajjal 
gyarapodtak. Kerületenként három-négy határbiztosító osztályt alakítottak ki, összesen 24-et. A határ-
biztosító osztályok alárendeltségébe kettő-öt határügyi tiszt tartozott. Összesen 70 határügyi tiszti 
helyet hoztak létre. Az ő parancsnokságuk alatt álló, kettő-öt őrs képezett egy alosztályt. Összesen 157 
határőr őrs működött. A határbiztosító osztályok alárendeltségébe helyeztek egy-egy határbiztosító  
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szárnyat (zászlóaljat). A határbiztosító szárnyakat elkülönítették a kerületek többi alakulataitól. Ezek 
már a határvédelem erőihez tartoztak. A határszolgálatosok és a határbiztosító szárnyak állomáshe-
lyeit, a határbiztosító osztályparancsnokságok székhelyeire telepítették.  

1936-ra a határbiztosító osztályparancsnokok közvetlen alárendeltségében kialakították a kiképző 
alegységeket. Ezek keretalegységek voltak, amelyek a honvédségnél gyalogsági alapkiképzésben része-
sültek, és a határőrséghez átirányított személyek határőrizeti szakkiképzését hajtották végre. A 24 
határbiztosító osztály mindegyikét 11 fős kiképzőkerettel növelték. A határbiztosító osztályparancsnok-
ságok közvetlen alárendeltségébe helyeztek egy-egy nehézpuskás szakaszt 11 fővel. A nehézpuskás sza-
kaszok két rajból álltak, és egy tiszt vezette azokat.  

A határőrség szervezetén 1937-ben újabb módosítást hajtottak végre. Ez egyben az utolsó szerve-
zeti változást jelentette a honvédségbe történő integrálódást megelőzően. Ennek keretében a határbiz-
tosító osztályok nehézpuskás szakaszát, árkász- és tárcsás rajait, valamint a kiképző keretet, továbbá 
az újonnan létrehozott kilencfős aknavető rajt egy alegységbe szervezték kiképzőszázad néven. A ki-
képzőszázadokat még egy puskásszakasszal is megerősítették. 1937-ben a 7 határőrkerület 24 biztosító 
osztályból, 70 határügyi tiszti alosztályból és 155 határőr őrsből állt. A határőrség személyi állomá-
nya ekkor a határbiztosító szárnyak kivételével 7314 főt foglalt magába. Ebből a létszámból a konkrét 
határszolgálatos (határőrizeti) feladatokat, illetve azok irányítását 5734 fő végezte.”3 

1938. október 1-től a Határőrség a Honvédelmi Minisztérium alárendeltségébe került, ahol határ-
vadász- (határvadász) alakulatokká szerveződtek és a határőrizet mellett a határvédelmet is, ellátták. A 
kettős szervezésű Határőrség egyik része alkalmas volt a zöldhatár őrizetére, másik része rendes gya-
logalakulat volt, tüzérséggel, aknavetőkkel. Ezt a kettősséget az akkori nemzetközi helyzet tette szük-
ségessé, a határvidék állapota, a kiélezett helyzet az északi, keleti és déli határszakaszon. Az 1938. 
március 5-ei győri program első üteme alatt a „Kis-Huba-hadrend”-del hét határvadász-dandár szerve-
zése kezdődött meg, 24 határvadász-zászlóaljjal. A határvadász-dandárokba 3–5 határvadász-zászlóalj 
és 3–4 portyázószázad tartozott. A teljes Huba-hadrendek során 54 zászlóalj alakult volna meg, de 
1940 nyaráig csak 34 állt fel.4  

„A határvadászok szervezeti felépítése eltért a m. kir. Határőrségétől. 1938 végén 24 határva-
dász-zászlóaljat hoztak létre. A határvadász-zászlóaljaknak két típusát különböztették meg: az ala-
csony és a magas állományú határvadász-zászlóaljat. 

A magas állományú határvadász-zászlóalj – közvetlenként árkász, távbeszélő, nehézgéppuskás, 
aknavető és páncéltörő ágyús szakasszal rendelkezett, szakalegységenként két-két nehézgéppuskával, 
aknavetővel illetve páncéltörő ágyúval. A zászlóalj-parancsnokság alárendeltségében a zászlóalj köz-
vetlenek mellett 7 század állt. Ebből csupán egy század volt portyázó. A portyázó századokhoz 3-19 őrs 
tartozott. A portyázó századok a személyi fegyvereken (pisztoly, karabély) kívül csak őrsönként egy-
egy golyószóróval rendelkeztek, objektumvédelmi fegyverként. A magas állományú zászlóaljak alegy-
ségeit könnyűágyús század, kerékpáros század négy kerékpáros-golyószórós és egy kerékpáros-gép-
puskás szakasszal, továbbá három puskás század és egy géppuskás század alkotta. A kerékpáros szá-
zad golyószórós szakaszainak három golyószórója, a géppuskás szakasznak pedig két géppuskája volt. 
A puskás századok puskás szakaszai négy golyószóróval rendelkeztek. Minden puskás századnak négy 
puskás és egy gránátvető szakasza volt. A puskás századok gránátvető szakaszai számára két gránát-
vetőt rendszeresítettek. A puskás századok parancsnokai emellett egy nehéz fegyveres rajjal is rendel-
keztek. a géppuskás század a puskás századtól csupán annyiban különbözött, hogy három puskás és 
egy géppuskás szakaszból állt. a puskás szakaszok három golyószóróval, a géppuskás szakasz pedig 
négy géppuskával rendelkeztek. 

Az alacsony állományú határvadász-zászlóaljakhoz jóval mérsékeltebb erőket szerveztek. Szerve-
zetük három századból és a zászlóalj közvetlen szakaszokból állt. A portyázó század az alacsony állo-
mányú határvadász-zászlóaljaknál semmiben sem tért el a magas állományúakétól. A zászlóaljköz-
vetlen alegységeket egy-egy árkász, távbeszélő és kerékpáros szakasz képezte. A kerékpáros sza-
kaszokhoz három golyószóró és egy géppuska tartozott. A zászlóaljparancsnok közvetlen rendelkezése 
alá osztotta még be egy nehéz géppuskát, egy aknavetőt és egy páncéltörő ágyút. A puskás század négy 
szakaszból és egy nehézfegyverrajból állt. A négy szakasz közül egy szakasz géppuskás szakasz volt 
három géppuskával, egy pedig gránátvető szakasz két gránátvetővel. A másik két szakasz számára 
sorozatlövő fegyvert nem rendszeresítettek. A határvadász-zászlóaljak alegységei – a határportyázó 
századnak és őrseinek kivételével – szinte mindenütt a zászlóalj-parancsnokság székhelyén állomá-
soztak. 
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A határőrzés feladatait a magas és az alacsony állományú zászlóaljaknál egyaránt a portyázó 
századok végezték. A portyázó századok alosztály jelleggel működtek, felváltva a volt határügyi tiszti 
rendszert. A zászlóalj többi alegysége a határvédelem részét képezte. A m. kir. Határőrségnek a m. kir. 
Honvéd határvadászokká történő átszervezésével megszűnt a testület szakmai alárendelése a m. kir. 
Pénzügyminisztériumnak. A határvadász zászlóaljak személyi állománya 14 717 főt tett ki. E létszám-
ból 3 222-en tartoztak a határszolgálatosokhoz, a 24 portyázó századhoz beosztva. A portyázó száza-
dok parancsnokságai csupán nyolcfősek voltak. A személyi állomány döntő hányada az őrsökön 
teljesített szolgálatot, az őrsök létszáma 6 és 17 fő között mozgott. A portyázó századok alárendeltsé-
gében-kezdetben 178 őrs működött.”5  

 
A Szombathelyi katonai körlet helye és szerepe a határvédelemben 
A szombathelyi katonai körletet a 3. vegyesdandár alakulatainak diszlokációs területe alkotta.1936-
ban a három zászlóaljból álló 5. (Szombathelyi) és a 6. (Kaposvári) ezredből és a 3. határőrkerület pa-
rancsnoksága alá rendelt három osztályba szervezett 29 határörsből állt. Kiegészítve a dandár közvet-
len (ezred géppuskás század, árkász század, tüzérosztály, vonatosztag, stb.) alakulatokkal és parancs-
nokságokkal. 

A 3. határőrkerület parancsnokság (Nagykanizsa), alárendeltségében 3 határőr osztály volt. A 3/I. 
osztályparancsnokság Körmenden volt, örsei az 1. határügyi tiszt (Szombathely) alatti 1.-4.örsei: Kő-
szeg, Bozsok, Bucsu, Pornóapáti, a 2. határügyi tiszt alatt (Körmend) 5.–7. örsei: Szentpéterfa, Pinka-
mindszent, Taródfa, a 3. határügyi tiszt (Szentgotthárd) 8.–12. örsei: Vasszentmihály, Szentgotthárd, 
Alsószölnök, Felsőszölnök, Apátistvánfalva. 

A 3/III. osztályparancsnokság Nagykanizsán volt. A 7. határügyi tiszt (Őriszentpéter) alatt a 13.-
15. örs: Kotormány, Muraszombatfa, Szentgyörgyvölgy. A 8. határügyi tiszt (Lenti) 16.–19. örsei: 
Nemesnép, Lenti, Lendvaújfalu, Felsőszemenye, a 9. határügyi tiszt alatt (Murakeresztúr) 20.–22. ör-
sei: Letenye, Tótszerdahely, Murakeresztúr.  

A 3/II. osztályparancsnokság Nagyatádon települt, a 4. határügyi tiszt alatt (Gyékényes) 23.-25. 
örsei: Légrád, Gyékényes, Berzence, az  5. határügyi tiszt alatt (Babocsa) 26.–27. örsei: Vizvár, Babo-
csa, a 6. határügyi tiszt alatt (Barcs) 28.–29. örsei: Barcs, Krancsevica puszta, Az  utazás ellenőrző ki-
rendeltségek Gyékényesen és Nagykanizsán voltak.6  

A határőrizetet és határvédelmet különböző szolgálati utasítások szabályozták. Az akkor érvény-
ben lévő A–43. Honvédelmi Határszolgálati Utasításban foglaltak kiegészítését, konkretizálását és ak-
tualizálást szolgálták a katonai kerületek, vegyesdandár parancsnokságok, később a hadtestparancs-
nokságok által kiadott utasítások, rendeletek a határvédelemre. Az utasítások felépítése igazodott az 
A-43. Utasítás felépítéséhez. Az alapelv az volt, hogy a Honvédelmi határszolgálatban résztvevő 
„minden szerv csak annyit kap, amennyi reá tartozik.” 

Az A–43. Utasítással a honvéd, határőr, csendőr, rendőr, pénzügyőr, folyamőr,  parancsnokságo-
kat (dandár-, ezred-kerület-, osztály-, állomásparancsnokság, kapitányság, igazgatóság, stb.) szervezeti 
egységeket (zlj, örs, stb.) személyeket (határügyi tiszt) láttak el. 

A határövben lévő határőr, folyamőr, csendőr, rendőr és pénzügyőr szervek együttműködésére 
különösen nagy figyelmet szenteltek az együttműködés fejlesztése és ellenőrzésre. Ennek érdekében 
minden Határszolgálatban résztvevő szerv előljárójától, szomszédjától, vagy más szervtől kapott és a 
Határszolgálatot, érintő jelentést, vagy közlést, egy a rendeletekhez csatolt íven feljegyzett, amit az 
elöljáró szemléje alkalmával láttamozott. Ezeket, az előjegyzési íveket minden év április 1-én fektették 
fel. A cél az volt, hogy az együttműködést gyakorolják, „minden a Határszolgálatban közreműködő 
szerv figyelmét állandóan ébren tartsák, valamint erről meggyőződjenek, illetve ha szükséges tevé-
kenyen beavatkozhassanak.” Elsősorban a határőrségnek a többi közrendészeti szervvel való együtt-
működésének helyezték a hangsúlyt. 

A 3./I.-III. határbiztosító osztály, barcsi révkapitányság, II. csendőr kerületparancsnokság, az 
érintett rendőrkapitányságok és a 3 pénzügyi igazgatóság alárendelt egységeiket „szerveiket” látták el  
a rájuk vonatkozó és minden határszolgálati fokozatra külön–külön kidolgozott „Határszolgálati 
végrehajtási utasítás”-sal. A kidolgozásnál a legfontosabb elv az volt, hogy minden „Határszolgálati 
fokozatra való előkészület a Határvédelem gyors és hatékony életbeléptetésének célját is szolgálta.” A 
Határszolgálatban való sikeres közreműködést minden parancsnokságtól megkövetelték. Ezért olyan 
előkészületeket kellett tenni, hogy adott időben rögtön reagálni tudjanak. Korabeli megfogalmazással, 
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hogy „azok minden időpontban cselekvéssé legyenek kiválthatók”. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy 
„az előkészületek állandó élet és működőképes állapotban való tartása minden arra hivatottnak első-
rangú kötelessége.” 

A vegyes dandár parancsnoka évente kétszer, egyszer a téli és egyszer a nyári időszakban köteles 
volt ellenőrzi, hogy a Határszolgálat „biztos végrehajtásának megvannak-e a feltételei.”7 

 
A Honvédség határszolgálatának elvei 
I. fokozat – honvédelmi határszolgálat rendes viszonyok között 
A rendes viszonyok között a Határszolgálat alapja a Határszolgálat egyes fokozatainak. A Határszol-
gálatot a határőrség és a közrendészeti szervek utasításaiknak megfelelően végezték. 

Híradás szempontjából a határőrsök és csendőrösök telefonállomásokkal voltak ellátva. Azonban 
a legtöbb határmenti helységben a postahivatalok csak 18, illetve 21 óráig tartottak nyitva, ezért uta-
sítást kaptak, hogy rendkívüli esetben a hivatalos idő leteltével is létesítsenek összeköttetést. Az állami 
távíró és távbeszélő hálózat őrzését a csendőrség szolgálati utasításai szerint végezte. A távíró és táv-
beszélő berendezések biztosítását "sűrű iskolázás tárgyává tették " a határőrőrsökön.  

A földi figyelés megszervezésére, magas-figyelők saját hatáskörben (községek közreműködésé-
vel, stb.) való létesítése és az éjjeli figyelés előkészítésére nézve a 3. határőr kerület minden lehetőt 
kövessen el, állt az utasításban. A figyelőrendszer már békében a Határvédelem szükségletei szerint 
telepítették.8  

 
II. fokozat – fokozott határszolgálat 
A Fokozott Határszolgálat általában megegyezett a rendes viszonyok közötti Határszolgálattal, csak az 
ellenőrzés intenzitása, mértéke nagyobb, amelyet a határügyi tisztek a járőrszolgálat sűrítésével értek 
el. Fokozott Határszolgálat elrendelése után minden kiképzést beszüntettek és az összes rendelkezésre 
álló erőt a járőrözésnél „külszolgálatban” alkalmaztak. 

„Ha a határ hézagnélküli megfigyelése megkívánja, a rendes teljesítményt, meghaladó teljesítmé-
nyeket kell a végrehajtó közegektől megkívánni.” A határügyi tisztek kötelességévé tették a Fokozott 
Határszolgálat működésének ellenőrzését. 

A határőrség esetenkénti megerősítését más alakulatokkal csak a vegyesdandár parancsnokság 
rendelhette el. Fokozott Határszolgálat elrendelése estén a határszolgálatban résztvevő szervek közötti 
együttműködés, valamint „az észlelet kicserélése” fokozott jelentőséggel bírt. „Sokszor jelentéktelen-
nek látszó dolgok fontosak, így a legkisebb részletekre is kiterjedjen” – hangsúlyozta az utasítás.  

Az összeköttetés biztosítása érdekében az egyes postahivataloknál esetleg szükségesé váló állan-
dó – nappali-éjjeli – szolgálat elrendelését a határügyi tisztek szolgálati úton (távírón, vagy távbeszé-
lőn) kérték, azonban tekintettel kellett lenni arra, hogy ezért a postaigazgatóságok külön díjat számol-
tak fel a honvédségnek.9 

 
III. fokozat – határzár 
A határzár elrendelésének részleteire vonatkozó utasítás megérkezéséig a határon átvezető minden utat 
azonnal és megbízhatóan lezártak az A–43. Utasítás 17. pontja szerint. A biztosító osztagok 5 főből 
álltak. A határőrség tervezett megerősítését a vegyesdandár parancsnokság külön rendelte el. Határzár 
esetén a határőrség teljes állomány a járőrözésnél a „külszolgálatban” működött közre. A határ-
forgalom szabályozását és ellenőrzését az A–43 Utasítás 32. pontja értelmében végezték. A határzár 
elrendelése estén tervbe vett, és előkészített katonai szempontból fontos műtárgyak (utak, vasutak, táv-
íróvezetékek, stb.,) megrongálására, megsemmisítére vonatkozó parancsot csak a vezérkar főnöke ad-
hatott ki. 

Az együttműködő szervek összeköttetésének biztosítása érdekében a Határzár elrendelése után a 
III. csendőrkerület a szombathelyi, zalaegerszegi és kaposvári pénzügyőrigazgatóságok, valamint a 
szombathelyi rendőrkapitányság 1–1 összekötő tisztet (tisztviselőt) küldött a vegyesdandár parancs-
noksághoz.10  

 
IV. Fokozat – Határvédelem  
A Határvédelem a Határszolgálat legfontosabb és „legéletbevágóbb” legmagasabb fokozata volt. Ezért 
a legtöbb utasítás az A–43. Utasításhoz tartozó kiegészítések voltak. A mozgósítást (az akkori elneve- 
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zéssel „felriasztás”) megelőző Határvédelem elrendelésével a hadiállományra való feltöltést azonnal 
„önmüködőleg” automatikusan kell végrehajtani.11 

A „Felriasztás” (mozgósítás) elrendelésével a Határvédelem azonnal automatikusan életbe lép.  
A Határvédelemben résztvevő erők a 3. vegyesdandár parancsnokság területén: a Határőrség ha-

társzolgálatos része felemelt hadiállománnyal a 17./I. zlj. (3/I.hő.oszt.) 9./5. tar.üteg, és szükség esetén 
a 3. vadász zászlóalj, és a 3. vadász üteg volt. 

Csendőr, rendőr és pénzügyőri szerveknek a határövbe eső részei „felriasztás” elrendelésekor 
annak a határügyi tisztnek a parancsnoksága alá lépnek, kinek területén szolgálatot teljesítenek. Azon-
ban figyelemmel kellett lenni a mozgósítás alatti feladataikra. Az igénybe vett honvéd, határőr alaku-
latokat az alkalmazási helyükről, a később elrendelt mozgósítás végrehajtására esetleg utóbb elrendelt 
felriasztás (mozgósítás) végrehajtására nem vonhatók vissza. Helyben „riasztanak fel” és a békeállo-
máshelyükön megfelelő személyzetet hagynak vissza, amely a feltöltést utánuk irányítja. 

A közbiztonsági – csendőr, rendőr, pénzügyőr – szervek csak a mozgósítás elrendelésével lépnek 
a határügyi tisztek parancsnoksága alá. Abban az esetben, ha a Határvédelem elrendelését Határzár 
előzte meg, akkor az ott igénybe vett közrendészeti megerősítés a határbiztosító alakulatok Kháf-ének 
(kiemelt hadiállományra való feltöltés) befejezésével, egységeikhez vonulnak be. Határvédelem elren-
delése után a Határszolgálat különleges rendelkezései, pl.: naplóvezetés, stb., érvénybe lépnek.12 

 
Határvédelem elvi végrehajtása a 3. vegyesdandár területén  
A vegyesdandár parancsnokság megmaradt irataiból, a kapott utasításokból tudjuk rekonstruálni a ka-
tonai körlet határvédelmet. A rendelkezésre álló források alapján az 1936. évi állapotot mutatjuk be. 
Az iratokból egyértelműen az derül ki, hogy a Határvédelem súlya a minden esetben a kerület a nagy-
kanizsai szakaszán volt. 

Az elképzelés az volt, hogy a Határvédelem elrendelésével három határvédelmi körlet alakul 
meg. A Körmendi Határvédelemi körlet feladata: fedezni a Rába-völgyében lévő közlekedési vonala-
kat, a határvédelem „súlya” (az erők összpontosítása) a jugoszláv szakaszon van. A Nagykanizsai 
Határvédelemi körletnek fedeznie kellett a nagykanizsai és zalaegerszegi közlekedési vonalakat, a 
védelem „súlya” a Határvédelemi körlet déli részén van. A Nagyatádi Határvédelemi körlet feladata 
túlerejű támadás esetén század nagyságú erővel fedezni kellett a Somogyszob (3/4. hb.szd.), Kaposvár  
(3/5. hb.szd.) és a Szigetvár (3/6. hb.szd.), felé vezető közlekedési vonalakat. A védelem "súlya" a 
Határvédelemi körlet Barcsi és Gyékényesi részén van.  

A 3. határbiztosító csoport parancsnokság Határvédelem elrendelésével azonnal áttelepül Keszt-
helyre, függetlenül attól, hogy elrendelték-e a mozgósítást (felriasztást) vagy sem. 

A tartalékokat két (3/1., és a 3/2. hb.szd.) határbiztosító század alkotta, akik Határvédelem (Kháf, 
felriasztás) elrendelése után 24 órával Körmend és Szombathely vasútállomásokon készen álltak az el-
szállításra. Így a mozgósítás 30. órájától  kezdve Zalaszentitvánon ( gyülekezési körlet)  a határbizto-
sító csoport parancsnokság rendelkezésére áll. Határvédelmi tartalékként egy zászlóalj (17/1. zlj. = 3/I. 
hő. oszt.) és egy üteg (9/5. tart.üteg) Nagykanizsán a vegyesdandárparancsnokság  rendelkezésére áll. 
Ugyancsak tartalékként jött számításba Nagykanizsán a 3. vadász zászlóalj. és 3. vadász üteg is. A Ha-
tárvédelemben alkalmazott erők átcsoportosítását és a szállítási lehetőségeiket külön intézkedésben 
szabályozták. 

Minden Határvédelmi egység, őrsig bezárólag önállóan, saját körletében elrendelte a felderítést. 
A közrendvédelmi erőket eredeti feladatuk teljesítése mellett rend fenntartására is alkalmazhatták. Ők 
csak mozgósítás elrendelésékor kerültek a területileg illetékes határügyi tisztek alárendeltségébe. 

A határvédelemmel kapcsolatba az volt az elvárás, hogy a határokat, elsősorban a Mura, Dráva 
vonalat mindennemű ellenséges támadással szemben tudják tartani. Kisebb ellenséges csoportok 
betörését, garázdálkodását és a saját lakosság terrorizálását akadályozzák meg. 

A határvédő csapatok a túlerővel szemben is csak lépésről lépésre térhetnek ki és legvégső 
esetben a (mozgósítás) felriasztás 5. napjáig legalább: a Kerka patak ÉK-i magaslatai, Zsófi h.302 
hárp. (háromszögelési pont), Kishegy 313 hárp., Bajcsa, Csurgó É., Csokonya É., Jákó h.113. hárp. 
vonalat (1:200000 méretarányú térképen) tartaniuk kellett.  

Külön toldalékokat (a parancsok /parancs, Intézkedés, Utasítás/ kiegészítő része) adtak ki a 
műszaki munkálatokra, a híradásra és a híradóberendezésekre vonatkozón, az anyagi (logisztikai) in-
tézkedésekre. Kémelhárításra és hírszerzésre is külön intézkedtek. A jugoszláv hadseregről külön tájé-
koztatót adtak ki. 
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A katonai vezetés a határövben lakó megbízhatatlan, – ellenséges érzelműnek ismert és valami-
lyen okból nyilvántartott – polgári egyéneknek a határövből  való eltávolítására nagy súlyt helyezett. 
Számoltak azzal, hogy a jugoszláv hadsereg ezekből, az elemekből külön szervezetet akarnak kiépíteni 
határövben. Ezért a Határvédelem esetén „ezen egyének azonnali kiemelése és ezekkel szembeni 
kíméletlen fellépés honvédelmi érdek.” Ezen egyének elfogását és a csendőrségnek való átadására 
külön szabályozták A csendőrség feladata volt, hogy  Keszthelyre szállítsa őket. Keszthelyen tervezték 
a 150–200 fő befogadóképes internáló tábor létesítését. A tábor akkor áll fel, ha a 3. határőrkerület 
parancsnokság Keszthelyre települ, az előkészítő munkálatokat (szemrevételezés, kijelölés) az állo-
másparancsnokságnak kellett elvégeznie. Ugyancsak tervezték az internáltak felügyelet alatti munkába 
állítását is. 

A Határvédelem előkészítésére (tervezésére) nagy gondot és sok időt fordítottak. Az előmunkála-
tok (tervezés) konkretizálását pedig „Idő és munkabeosztás” készítésével oldhatjuk meg legkedvezőb-
ben, írta az utasítás. Egyben, együtt dolgozták ki a felriasztás (mozgósítás) előtti Határvédelem esetére 
készülő Határvédelmi terveket (a kiemelt hadiállományra való feltöltést) és a felriasztással (mozgósí-
tással) életbelépő Határvédelem tervét. Ugyancsak összehangolták a Határvédelemmel elrendelt mű-
szaki munkálatokat, amelyek a kháf-al vagy felriasztással egyidőben folytak. 

Mind a két feladat kidolgozása egyenként három részből állt, a részletes időszámvetésből és fela-
dat-meghatározásból, a Határvédelem és a műszaki munkálatok, valamint azok harcászati biztosítására 
vonatkozó intézkedésekből az első 24 órára, és Határvédelem végrehajtási tervéből az első 24 órát 
követő időre. 

A „részletes idő és munkabeosztás” magába foglalta az összes végrehajtandó tevékenységeket. 
Ehhez a Határvédelem végrehajtására kiszemelt csoportok, személyek részére, az általuk végrehajtan-
dó tevékenységeket részletesen szabályozó munkajegyeket csatoltak. A munkajegyeken feltüntetett te-
vékenységek végrehajtásával megbízottak – de legalább a parancsnok – nevét ceruzával mindíg feltün-
teték. Erre az időszakra, a legkisebb részletekre is kiterjesztették a tervezést. Az volt a felfogás, hogy a 
Határvédelem elrendelésétől számított első 24 órában hárul a határbiztosító alakulatokra a legtöbb 
irányú, a legsürgősebb és ezért a legfontosabb előkészítést igénylő tevékenységek sorozata. Az idő-
számvetésre „munkabeosztásra”, valamint a munkajegyek szerkesztésére a fr. 10. segédlet határozvá-
nyai voltak a mérvadók. Mivel azt a tevékenységet tartották a legfontosabbnak, ezért a határügyi tisz-
teknek általánosságban kívülről kellett tudniuk a segédletek felhasználása nélkül.  

A Határvédelem harcászati biztosítására és a műszaki munkálatokra vonatkozó intézkedéseket, 
amelyek az első 24 órára vonatkoztak a végrehajtással megbízott tisztnek parancsnoknak adták ki. 
Ezek általában vázlat – tervek – alakjában történt, amelyhez a rövid tájékoztatást és a feladatot meg-
jegyzés formájában tüntették fel, amit vázlatban, vagy a meg-jegyzésben nem lehetett kifejezni, azt 
rövid írásbeli parancsban foglalták össze. 

A Határvédelemnek az első 24 órán túli időszakára Határvédelemterv – Vázlat megjegyzésekkel 
– készítését írták elő. A cél az volt, hogy a 3. határőrkerület a Határvédelemtervben rögzítettek alapján 
a későbbi szándékáról és várható feladatokról tájékoztassa a határbiztosító osztályparancsnokságokat, 
hogy azok erre az időszakra a saját Határvédelemi tervüket ennek szellemében szerkeszthessék meg, 
mert az összeköttetés esetleges megszakadása esetén is csak ilyen módon tudtak a csoportparancsnok 
szándékai szerint működni. 

A határügyi tisztek által készített terveket, azok kidolgozást, aktualizálását az osztályparancsno-
kok, az osztályparancsnokságok terveit a kerületparancsnokság minden év májusában szemléjük alkal-
mával ellenőrizték. Ha a hiányosságokat nem tudták helyszínen kiküszöbölni, azt azonnal jelentették. 

A források alapján tudjuk, hogy a 3. vegyesdandár parancsnoka az utasítás kiadásakor külön 
felhívta a figyelmet néhány súlyosabb hibára: „Egy határbiztosító osztályparancsnokságnak alárendelt 
határügyi tisztnek egy 11 oldalas és több szövegmelléklettel ellátott Határvédelem intézkedést adott ki, 
melyhez egyetlen vázlat sem volt csatolva. A valószínűleg már ellenséges tűzben végrehajtó határügyi 
tisztnek nem lesz ideje ennyit olvasni. A műszaki munkák harcászati biztosítására csak általános intéz-
kedések tétettek és az összes részletekre, mint például: tűzgépek kijelölése, tüzelőállások szemrevé-
telezése, stb. a határügyi tiszt csak adott esetben akart intézkedni. A határmenti rombolások szerelési 
munkálataira, rendelkezésre álló csekély állomány a célszerű végrehajtást csak akkor engedi meg, ha 
csekély erőinket racionálisan használjuk ki. Minden ember percről-percre foglalkoztatva legyen. Ilyen 
és hasonló hibák kiküszöbölésére mindent el kell követni.” 
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A Határvédelmi tervekben, illetve intézkedésekben foglaltakat a végrehajtásra kijelölt csoportok-
kal, személyekkel állandóan gyakorolták, alkalmazó megbeszéléseken, gyakorlati foglalkozásokon 
természetesen anélkül, hogy a legénységi állományúkat a gyakorlat konkrét céljáról tájékoztatták vol-
na. 

A katonai vezetés a határvédelemre kikülönített, illetve a mozgósított alakulatok oldalainak és há-
tának biztosítására „községi osztagok” szervezését is tekintetbe vette. Ezek egyszersmind az ellenség 
rajtaütéseinek kivédésére is felkészültek. A Községi osztagok célja a határbiztosító századok körleté-
ben, a határövben, kellő mélységben egy összefüggő, ellenőrző szervezet létesítése, a Határvédelem-
ben résztvevő erők működésének megkönnyítésére, a harccal össze nem függő tevékenységekben való 
közreműködésre. Az elv az volt, hogy „a megfigyelésnek és elhárításnak szélesebb alapokra való fek-
tetése által zavarkeltési és kémkedési tevékenységeket elszigetelheti, ezáltal a hát és oldal nagyobb 
biztonságát szolgálja.” 

A Határvédelem elrendelésekor (amikor a határvédelmet nem előzte meg a Felriasztás) és Fel-
riasztással (mozgósítással) életbelépő Határvédelem (a Felriasztás elrendelésével automatikusan életbe 
lép a Határvédelem) esetén a határövbe eső összes községekben a 3. határőr kerületparancsnokság 
irányítása mellett a határügyi tisztek alakítják meg a helyi közigazgatási vezető közreműködésével. A 
határügyi tisztek a körletükbe eső községek közigazgatási elöljáróival az osztagok felállítását megbe-
szélték, szolgálat útjaik alkalmával azokat esetenként ellenőrizték. Az év folyamán a közigazgatási 
vezetők az osztagokat időnként összeállították. A beszervezett egyénekről a határügyi tiszt és illetékes 
közigazgatási közeg névjegyzéket vezetett. A névjegyzéket március 10-ig felterjesztették a kerületpa-
rancsnoksághoz. 

A községi osztagokat a határmenti községekben lévő, a nem hadköteles évfolyamokba tartozó 
egyénekből – megszervezett, de be nem vonult tűzoltókból, erdő- és mezőőrökből, 15 évesnél idősebb 
leventékből kellett létrehozni. Ezen belül tervezték megalakítani a határvédelmi erődítésekbe bevont 
rögtönzött munkásalakulatokat is.  

Községi osztagok feladata kizárólag a megfigyelés, helységbiztosítás figyeléssel, figyelő őrszol-
gálattal, kémelhárítás, zavarkeltés és pánik megakadályozása, gyújtogatások, kártevések elhárítása, il-
letve azok bekövetkezésekor, elhárításukban való segítkezés, összekötő szolgálat ellátása, a műszaki 
munkákhoz munkaerő biztosítása és a műszaki munkák elvégzése, az anyagi utánszállító szolgálatban 
való közreműködés volt. Az osztagokat nem látták el katonai fegyverzettel, ruhával, ezért „őket a 
harcmező közelében alkalmazni nem szabad” – írta elő az utasítás. 

Az osztagoknak a Határvédelem 6. órájától együtt kellett lenniük. Ettől az időponttól kezdve al-
kalmazásukat és irányításukat tekintve alárendelték a területileg illetékes határbiztosító század pa-
rancsnoknak (Határügyitisztnek). A községi osztagok szolgálatának részben vagy egészben való be-
szüntetésére, teljes, vagy körletenkénti újbóli életbeléptetésére a határbiztosító csoportparancsnokság 
intézkedik. 

A határügyi tiszteknek gyakorlatilag legalább évente egyszer ellenőrizni kellett az összes községi 
osztagok működését. Minden egyes községi osztagról, elhelyezésükről, helyi speciális alkalmazásuk-
ról, felszerelésükről (a helyben összeszedhető polgári, vadász és zsebfegyverekkel való ellátásukról) 
jelentést kellett tenni.13 

Ezen intenciók alapján tervezték és szervezték meg a m. kir. Honvédség alakulatainak felhaszná-
lását a határvédelem területén, az alacsony intenzitású fegyveres konfliktustól a háborúvá váló eszka-
lálódásáig 
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3 Loc.cit. 73-79.p. 
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I. sz. melléklet 
Honvédelmi Határszolgálat fokozatai és végrehajtásuk I.  

 
Honvédelmi határszolgálat fokozatai Honvédelmi határszolgálat rendes viszonyok között  Fokozott Határszolgálat (F.H.) 
Honvédelmi határszolgálat Legfelsőbb irányító M. Kir. honvéd vezérkar Főnöke M. Kir. honvéd vezérkar Főnöke 
Honvédelmi határszolgálat Irányító 3. vegyes dandárparancsnokság 3. vegyes dandárparancsnokság 
Honvédelmi határszolgálat Vezető 3. határőr kerület parancsnokság 3. határőr kerület parancsnokság 
Honvédelmi határszolgálatban  
Résztvevő (végrehajtó) erők 

3. határőrkerület határszolgálatos része 
Folyamőr révkapitányság Barcs 

M. kir. 3. határőrkerület határszolgálatos része 
Folyamőr révkapitányság Barcs 

Honvédelmi határszolgálatban  
Közreműködő szervek 

 3. csendőrkerület határövbe eső egységei, Kőszegi, Szombat-
helyi, Zalaegerszegi, Nagykanizsai rendőrkapitányságok, Szent-
gotthárdi, Gyékényesi határszéli kirendeltségek, Szombathe-
lyi, Zalaegerszegi pénzügyőrigazgatóságok határövbe eső ré-
szei (Minden szervek szolgálatukat külön szolgálati utasítása-
iknak és felettes hatóságaik rendeletinek megfelelően végzik) 

 3. csendőrkerület határövbe eső egységei, Kőszegi, Szombathelyi, Za-
laegerszegi, Nagykanizsai rendőrkapitányságok. Szentgotthárdi, Gyé-
kényesi határszéli kirendeltség. Szombathelyi, Zalaegerszegi pénzügy-
őr-igazgatóságok határövbe esőrészei. (A résztvételre, vagy megerősí-
tésre be nem vont közbiztonsági és pénzügyőr szervek magatartására 
és a együttműködésre az A–43. Utasítás (5., 6.) a mérvadó ) 

Honvédelmi Határszolgálat 
 megerősítésére bevont erők 

 1.összevont (estleg az ország belterületéről is) csendőr alakulatok (a 
vegyes dandár pk-ság alárendeltségébe 
2. Kivételesen: a határőralakulatok nem határszolgálatos része, honvéd 
alakulatok, csak állomáshelyük közelében 

Honvédelmi határszolgálat  
Végrehajtás elrendelésére jogosult 

 elrendeli: HM. lehetőleg Minisztertanácsi felhatalmazás alapján 
Intézkedik: Honvéd.VKF. A határövben szükséges korlátozásokra a 
PüM, BüM és Ker.miniszter. 

Végrehajtás megerősítés elrendelésére jogosult  HM felhatalmazás alapján és esetenként  elrendeli a VKF 
Honvédelmi határszolgálat Ki  Vegyesdandárparancsnokság 
Végrehajtás elrendelése Kinek  vegyesdandárparancsnokság (határövi állomásparancsnokai tudomá-

sul), 3. határőrkerület parancsnokság, 3. csendőrkerület parancsnokság, 
érintett rendőrkapitányságok és kirendeltségek, Pénzügyigazgatóságok. 
Fokozott Határszolgálat által érintett alárendelt egységeinek  

 hogyan  Fokozott Határszolgálat  előkészület szerint 
 parancs szövege  „Fokozott Határszolgálat” a parancs vételekor életbe lép.  vagy „Foko-

zott Határszolgálat x-én y.-órakor”  
 Ki  a parancsot vevők 
Honvédelmi határszolgálat kinek  vegyesdandár pk.-ságnak, elrendelő pk.-ságnak (hatóságnak) 
Nyugtázás elrendelése hogyan  táviratilag (helybeliek közvetlen),  elrendelő parancsnokság (hatóság) 

előmunkálatai szerint 
 nyugtázás szövege  „Fokozott Határszolgálat parancsot vettem” 

 
Forrás: Vö. 13. sz. jegyzettel 
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II. sz. melléklet 

Honvédelmi Határszolgálat fokozatai és végrehajtásuk II.  
 

fokozatai határzár (H.Z.) Határvédelem (Hv.) 
  Mozgósítás (felriasztás) előtt Mozgósítás (felriasztás) előtt 
Legfelsőbb irányító M. Kir. honvéd vezérkar Főnöke M. Kir. Honvéd vezérkar Főnöke Országos katonai főparancsnokság 
Irányító 3. vegyes dandárparancsnokság 3. vegyes dandárparancsnokság 3. vegyes dandár pk. ( A mozgósítás 

elrendelésétől számított 48 óráig. 48 óra után a 
beérkező magasabb pk. szállás szab. tisztje. 

Vezető 3. határőr kerület parancsnokság 3. határőr kerület parancsnokság 3. határbiztosító csoport pk. 
Résztvevő 
(végrehajtó)  

3. határőrkerület határszolgálatos része 
Folyamőr révkapitányság Barcs 

M. kir. 3. határőrkerület határszolgálatos része 
hadiállományra felemelve. 
3. csendőrkerület, rendőrkapitányságok., pénzügyigazgatóság 
határszolgálatra alkalmazott részei.17/I. zászlóalj, 9/5. üteg 

3. határbiztosító csoport (3. hőrker. Határszolgála-
tos része hadiállományra felemelve. A határövbe 
eső 3. cső. ker, rendőrkapitányságok., pénzügyi-
gazgatóság  az illetékes hüti. pság. alá lépnek.  

  
 
Közreműködő 
szervek 
 

 3. csendőrkerület határövbe eső egységei, Kő-
szegi,  Szombathelyi, Nagykanizsai rendőrkapi-
tányságok, Szentgotthárdi, Gyékényesi határszéli 
kirendeltségek,  Szombathelyi, Zalaegerszegi 
pénzügyőr-igazgatóságok határövbe eső részei 
(A résztvételre, vagy megerősítésre be nem vont 
közbiztonsági és pénzügyőr szervek magatar-
tására és a együttműködésre az A–43. Utasítás 
(5., 6.) a mérvadó 

 3. csendőrkerület határövbe eső egységei, Kőszegi, Szom-
bathelyi, Zalaegerszegi, Nagykanizsai rendőrkapitányságok. 
Szentgotthárdi, Gyékényesi határszéli kirendeltség. Szombat-
helyi, Zalaegerszegi pénzügyőr-igazgatóságok határövbe 
esőrészei. (A résztvételre, vagy megerősítésre be nem vont 
közbiztonsági és pénzügyőr szervek magatartására és a 
együttműködésre az A–43. Utasítás (5., 6.) a mérvadó) 

 3. csendőrkerület határövbe eső egységei, Kősze-
gi, Szombathelyi, Zalaegerszegi, Nagykanizsai 
rendőrkapitányságok. Szentgotthárdi, Gyékényesi 
határszéli kirendeltség. Szombathelyi, Zalaeger-
szegi pénzügyőr-igazgatóságok határövbe esőré-
szei. (A résztvételre, vagy megerősítésre be nem 
vont közbiztonsági és pénzügyőr szervek maga-
tartására és a együttműködésre az A–43. Utasítás 
(5., 6.) a mérvadó) 

megerősítésre 
bevont szervek 

Határőr alakulatok határszolgálatos részének  ha-
diállományra való feltöltése, Csendőr, rendőr (őr-
személyzet), pénzügyőr alakulatok, elsősorban a 
határövből, másodszor a határövön kívül eső ré-
sze. Határszolgálatba való bevonásuk ideiglenes 

  
 

Végrehajtás  
elrendelésére 
jogosult 

Elhatározza: a Minisztertanács 
Intézkedik: (adott esetben) Honvéd VKF. 
A határforgalom korlátozására , beszüntetésére  a 
PüM, BüM és Ker.miniszter 

Intézkedik: már békében a VKF. Életbeléptetésére  parancsot 
ad  a VKF.(minisztertanácsi  felhatalmazással) 
Szövege: „Határvédelem végrehajtandó”). Illetékes minisz-
terek az alájuk rendelt hivatalokat hatóságokat  a Hv. elren-
deléséről értesítik. Határvédelem elrendelésével a hadiállo-
mányra való feltöltés önműködőleg életbe lép. 

Elrendeli: az Államfő 
kihirdeti: HM 
A felriasztási (mozgósítási) paranccsal önműkö-
dőleg lép érvénybe  
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fokozatai határzár (H.Z.) Határvédelem (Hv.) 
  Mozgósítás (felriasztás) előtt Mozgósítás (felriasztás) előtt 
Végrehajtás megerő-
sítés elrendelésére 
jogosult 

HM felhatalmazás alapján és esetenként elren-
deli a VKF 

  

 Ki  Vegyesdandárparancnokság Vegyesdandárparancnokság  
 
v 
é 
g 
r 
e 

kinek vegyesdandárparancsnokság (határövi állomás-
parancsnokai tudomásul), 3. határőrkerület pa-
rancsnokság, 3. csendőrkerület parancsnokság, 
érintett rendőrkapitányságok és kirendeltségek, 
Pénzügyigazgatóságok.  Határzár (H.Z.) által 
érintett alárendelt egységeiknek  

Állomásparancsnokságok.  A 3. határőrkerület pk.-ság , 3/I-
III. határbiztosító osztály pk.-ságok, határügyi tisztek, 3. 
csendőrkerület parancsnokság, rendőrkapitányságok és az 
érintett kirendeltségek, Pénzügyigazgatóságok. Határvéde-
lemmel érintett alárendelt egységeiknek (szerveiknek) sürgős 
továbbítás 

 A felriasztás (mozgósítás) előkészítés szerint 
Minden határövbe eső parancsnokságnak, ható-
ságnak, egységnek, szervnek tudnia kell, hogy a 
felriasztással a határvédelem is életbe lép  

h hogyan  Határzár előkészület szerint  Határvédelem előkészület szerint  
a 
j 
t 
á 
s 

parancs 
szövege 
 

„Határzár”, „Határzár! Megerősítés végrehaj-
tandó” vagy „Határzár  x-én y órától” Határzár 
x-én y ó-rtól végrehajtandó. (Határzár elren-
delésekor az előkészített megerősítést nem kell 
végrehajtani. Erre a VKF. adott esetben intéz-
kedik. Minden határszolgálati fokozat elrende-
léséről a vegyesdd.pk-on belül a vk.osztáyt, a 
sajtó és a bb.osztályt azonnal értesíteni  kell.) 

„Határvédelemet elrendelem” 
„Határvédelem végrehajtandó” 
„Határvédelem” 

 

n 
y 
u 

ki a parancsot vevők a parancsot vevők (Állomás pk-ok., 3. hök. pk., .3. cső. ker. 
pk., rendőr kap.és kirendeltségek., Pü.ig.-ok.) Hb.oszt. pk.-
ok. Hüti.-ek) 

 

g 
t 

kinek vegyesdandár pk.-ságnak, elrendelő pk.-ságnak 
(hatóságnak) 

A vegyes dandár parancsnokságnak elrendelő pk.-okságok-
nak (hatóságnak) 

 

á 
z 

hogyan táviratilag (helybeliek közvetlen), elrendelő 
parancsnokság (hatóság) előmunkálatai szerint 

táviratilag (helybeliek közvetlen), elrendelő pk.-ság (hatóság) 
Hv. előmunkálatai szerint (távb. távi.) 

 

á 
s 
a 

szöveg „Határzár parancsot vettem” „Határvédelem végrehajtási parancsot vettem. Továbbadtam”, 
„Határvédelmi szolgálatot megkezdtem”, „Határvédelmi 
parancsot vettem” 

 

 
Forrás: Vö. 13. jegyzettel. 
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