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Az Államvédelmi Hatóság Határőrsége, 
Pártunk, Kormányunk, dolgozó népünk megbízásaból 
rendkívül fontos és megtisztelő feladatot telje
sít: őrt áll szabad magyar Hazánk határain, védi 
szabadságban élő, boldog népünk békés alkotó mun
káját. Az Államvédelmi Hatóság Határőrsége a bé
kében is harctéri szolgálatot lát el.

Ebben a harcban helytállni: a Határőr
ség minden harcosának, tiszthelyettesének és tiszt
jének hazafias kötelessége.

Ezzel szemben 1951. július 6-án a 3. 
határőrkerület 1. zászlóaljának 5. sz. őrsén 
Kukovics Gusztáv, Boros Mihály, Kéninger Gábor és 
Kalmár István áv. határőrök a hazaárulás szégyen
teljes, halálos bűnét követték el népünk és hazánk 
ellen, azzal, hogy aljas módon átszöktek Jugoszlá
viába.

Ez az esküszegés, szégyenteljes hazaáru
lás azért következhetett be, mert a Határőrség 5. 
kerületénél nagyfokú fegyelmezetlenség van, nem 
jó a politikai felvilágosító munka, nyoma sincs az 
éberségnek. A parancsnokok, politikai tisztek nem 
ellenőrzik eléggé a szabályzatok, kiadott paran
csok szigorú betartását. Ezt bizonyltja a hitvány 
hazaárulok szökése, továbbá az a körülmény, hogy 
a hazaárulásra, szövetkezők előkészületeit senki sem 
vette észre, pedig arra számos tény mutatott.

Az őrsön egyesek esküszegő módon az el
lenséggel nyílt kapcsolatot tartottak fent, velük 
cimboráltak, züllesztették a fegyelmet és magatar
tásukkal elősegítették az ellenség aknamunkáját.
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Ezért ;

Tendl János áv. alhadnagyot, az őrs 
parancsnokát, mert feladatának megfelelni nem tu
dott, az ellenség aknamunkáját nem fedte fel, el
tűrte, hogy a beosztottak az osztályellenséggel 
- a kulákkal, stb. - tartsanak kapcsolatot, 
őrizetbe vettem.

Kukucska János áv. hallgatót, az őrs 
politikai vezetőjét a kötelező éberség bűnös el
mulasztásáért, s mert a gondjaira bízott harco
sok nevelését elhanyagolta, őrizetbe vettem.

Csernák István törm.-t az 1. zlj. el
hárító tisztjét, mert feladatát elhanyagolta, s 
így lehetővé vált a hazaárulás elkövetése - őri
zetbe vettem.

Az ellenséggel való cimborálásért:

Rátkai Sámuel áv. törm.-t,
Pintér Elek áv. törm.-t,
Egri Sándor áv. hör.-t

azonnali hatállyal őrizetbe vettem és 
ellenük a Hadbírói eljárást megindítottam.

Albunovics Ferenc áv. fhdgy.-t, az 1. 
zlj. parancsnokát és Hűbéresi Sándor áv. alhdgy.-t, 
az 1. zlj. politikai tisztjét, mert alárendelt 
egységüknél a kellő ellenőrzést elmulasztották, 
kevés gondot fordítottak az alárendelt egységek 
erkölcsi, politikai állapotának tisztaságára, 
szolgálatuk hanyag ellátásáért szigorú megrovás
ban részesítem.

Kanok Győző áv. örgy.-t, a 3. kerület 
parancsnokát és Szabó Gusztáv áv. szds.-t, a 3. 
kerület politikai alosztály vezetőjét, mert eltűr
ték alparancsnokaik és politikai tisztjeik szol
gálati mulasztását, elhanyagolták a személyi állo
mány magasfokú éberségre nevelését, a kellő intéz
kedéseket nem tették folyamatba, írásbeli szigorú 
megfeddésben részesítem.

A 3. kerület 1. zlj.-ának 5. sz. őrsét 
büntetésből és megszégyenítésül, feloszlatom.
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Az az. egység, amelynek soraiban hazaárulók, szökevé
nyek nevelődnek, és amelyik ilyen szégyent hozott 
az egész határőrségünkre, jelenlegi összetételé
ben nem méltó arra, hogy mint zárt egység, tovább
ra is fennmaradjon. Az őrs beosztottjait szét 
kell szórni a Határőrség más egységei között,

A Határőrség és Belső Karhatalom Parancs
noka gondoskodjék az őrs feloszlatásáról és a fe
nyítések letöltésének végrehajtásáról,

A négy hazaárulóra Népköztársaságunk 
törvényei szerint halálbüntetés, hozzátartozójuk
ra pedig szigorú fegyházbüntetés és vagyonelkob
zás áll. A hazaárulok hozzátartozóit őrizetbe vet
tem.

A fenti szégyenteljes esetek megakadá
lyozására

megparancsolom:

1. / A Határőrség valamennyi alakulatának 
parancsnoka és politikai tisztje okulva a szégyen
teljes esetből teremtsen rendet és szigorú fegyel
met és minden eszközzel akadályozza meg, hogy ha
sonló esetek a jövőben megismétlődjenek,

2. / A Határőrség alakulatának valamennyi 
parancsnoka és politikai tisztje állítsa munkájá
nak középpontjába az éberség, a harcosokkal való
foglalkozást, éberen vigyázzanak alárendelt csapa -
taik erkölcsi, politikai állapotának tisztaságára 
és ne tűrjék el, hogy a beosztottak közül bárki 
az ellenséggel bármilyen formában is kapcsolatot 
teremtsen, vagy tartson,

3. / A Határőrség valamennyi alakulatánál 
tegyék elrettentő példaként azonnali oktatás tár
gyává a hitvány hazaáruló bitangok bűnét és annak 
következményeit a hozzátartozókra nézve.

4. / Jelen parancsomat a parancsnokok a 
Határőrség egész személyi állománya előtt azonnal, 
majd ezt követően 3 héten keresztül 5 esetben hir
dessék. ki.

 PÉTER GÁBOR sk.

 államvédelmi altábornagy 
Helyességéért az Államvédelmi Hatóság Vezetője,

/ Sin Sándor / 
államvédelmi százados.

V/311 péld.
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