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A legutóbbi határeseményeket

kiértékelve megállapítottam, hogy
büntetlen határsértések legnagyobb része a rossz szolgálat- szervezés
és hanyag ellenőrzés következtében fordul elő.

Az őrsparancsnokok a szolgálat megszervezését sok esetben felületesen végzik. Nem értékelik ki a helyzeti adatokat és amint a legutóbbi események is bizonyítják, egyáltalán nem
foglakzna terpkiért elésvel.Ezértt fordulnak elő olyan esetek, hogy határszakaszon átveze
tő patakmedrek horhosok
biztosítására nem tesznek intézkedését. Így ezek az ellenség
részenyitva,őrzelnümardk.
Így pl.: a 3. ker. 17.őrsének szakaszán legutóbb is ebből a hiányosságból kifolyólag követett el 4 fő büntetlen határsértést
kifelé.
A fenti hiányosságok megszüntetése érdekében

megparancsolom:
1.
/ Valamennyi patakot, melyek a határvonalat átszelik - amennyiben a mélységük megengedi - a nyomsáv szélességének megfe lelő
híd építésével át kell hidalni, erre földet hordva természetes nyomsávot kell készíteni. Az áthidalás alatt az átjutás
lehetőségét meg kell akadályozni tüskés drótakadály készítésével. Határidő: folyamatosan, az anyag beérkezésétől függően.

Azokat a horhosokat, illetve patakmedreket, melyeknek medre
száraz, fel kell szántani, vagy kézierővel kapáltatni és a
nyomsávmegszakítást úgy a pataknál, mint a patak medrénél a
horhosoknál 1952. július hó 25.-ig meg kell szüntetni.
2./ Azokon a helyeken, ahol ez nem oldható meg, ott ezeket a szakaszokat rejtett járőrökkel úgy éjjel, mint nappal állandóan
ellenőrzés alatt kell tatrtani.
3./ Az őrs, zj. és ker.pk.-ok fordítsanak nagyobb gondot a szolgálat helyes megszervezésére, a végrehajtó szolgálat tökéletes
ellátásáraés ebből a célból gyakori ellenőrzéseket hajtsanak
végre.
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Ezen a tertületen észlelt legkisebb felületességért a jövőben
a legszigorúbb fegyelmi felelősségrevonást fogom alkalmazni.
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áv. alezredes
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áv. vezérőrnagy
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Az eredetivel
egyezik!
Pécs, 1953.évi március hó 3-án.
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