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A zalaegerszegi határőrkerület 2. zászlóalja e- 
gyik őrsén az őrs állományából többen huzamosabb idő óta szé
gyenteljes áruló tevékenységet folytattak, az ellenséggel ösz- 
szejátszottak.

A vizsgálat során megállapítottam, hogy ez a 
példátlanul bűnös tevékenység azért következett be, mert a ke
rületparancsnokság, a zászlóalj parancsnokság és az őrs tiszti 
és tiszthelyettesi állománynál eltompult az éberség, megfeled
keztek arról, hogy dolgozó népünk az ellenséggel szomszédos 
határszakasz őrzését bízta rájuk.

Az őrs beosztottai közül többen megszegték eskü
jüket és elárulták a rájuk bízott határszakaszt, népünket, ha
zánkat .

Ezért súlyos felelősség terheli az őrsön szolgá
latot teljesítő kommunistákat és DISz-fiatalokat, a Párt és 
DISz-szervezeteket, mert nem vették észre a bűnös tevékenysé
get, nem leplezték le az ellenséges cselekedeteket.

Felelősség terheli a kerület és zászlóalj tiszt
jeit, kommunistáit, a politikai apparátus beosztottait, akik 
felületes ellenőrzésükkel, a nevelés elhanyagolásával elősegí
tették ezt a bűnös tevékenységet.

A 2. kerület 2. zászlóaljának ezen őrsét - mivel 
méltatlanná vált a rábízott határszakasz őrzésére -

feloszlatom.

Az őrs parancsnoki és személyi állományával kap
csolatban az alábbiakat rendelem el:

1./ Micskó István áv.szakaszvezetőt, 
Németh Vilmos áv.tizedest, Kiss Ferenc, Szöl- 
lősi János, Szórád Mihály, Magyar Mihály,
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Ladányi József és Kopcsik András áv.határőröket, 
mert az ellenséges hírszerző szervek részére kém - és csempész
tevékenységet folytattak

előzetes letartóztatásba 
helyezem és ügyükben a további vizsgálatot rendelem el.

2./  Szabó János, Barna István, Ta
kács István, Balogh Sándor, Rátkai Imre áv.ha
tárőröket, mert tudomással bírtak az őrs több volt beosztottjá
nak kémtevékenységéről és csempész tevékenységéről és a kötelező 
feljelentést elmulasztották

Hadbíróság

elé állítom.

A szolgálat hanyag ellátásáért, a felületes el
lenőrzésért, a nevelés elhanyagolásáért, amellyel lényegében e- 
lősegítették az őrsön folyó bűnös tevékenységet:

1. / Pál Gusztáv áv. hadnagy őrsparancsnokot 
egy rendfokozattal államvédelmi

alhadnaggyá

visszavetem.

2. / Tóth Péter áv. alhadnagy őrs politikai 
helyettest

"megrovással a szolgálat hanyag ellátásáért" 

fenyítem meg.

3. / Sörös Imre áv. őrmestert államvédelmi

határőrré

lefokozom és az Államvédelmi Hatóság Határőrség állományából el- 
bocsájtom.

 4./ Kántor Tibor áv. szakaszvezetőt, Se- 
vecsek Vendel és Bori József áv. tizedeseket, Vin- 
cze József, Szakács Béla és Földi János áv.őr
vezetőket államvédelmi

határőrré
lefokozom.

5./ Deák János, Fehér Béla, Kis- 
németh Ferenc, Kedves István és Hugyi Pál áv. 
határőröket

20 nap szigorú fogsággal

fenyítem meg.
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A fent nevezetteket és az őrs állományába tar
tozó többi 22 fő határőrt

a kerület állományából áthelyezem.

A felületes ellenőrzés és a kötelező éberség 
elmúlasztásáért

1. / Kovács József áv. főhadnagy 2. zász
lóalj parancsnokát

"megrovás a szolgálat hanyag ellátásáért"

2. / Bandur Károly áv. hadnagy 2. zászló
alj politikai helyettesét

20 nap szobafogsággal,

3. / Babindák Sándor áv. őrnagy 2. ke
rület parancsnokát és Guba Lajos áv. százados 2. kerület 
politikai helyettesét

"feddéssel "

fenyítem meg.

A 2. kerület 2. zászlóaljnál történt e felhábo
rító és példátlan eset szolgáljon intő például az Államvédelmi 
Hatóság Határőrség egész személyi állományának, legyen tanul
ság arra, hogy ahol eltompul az éberség, ahol a vezetés, a 
Párt és a DISz-szervezet nem tölti be szerepét, ahol nem fi
gyelnek fel minden jelenségre, ott az ellenség kedvező talaj
ra talál és terjeszti bomlasztó tevékenységét, mely súlyos ká
rokat okoz hazánknak, dolgozó népünknek.

Jelen parancsomat tiszti értekezleten és az Ál
lamvédelmi Hatóság Határőrség egész személyi állománya előtt 
megfelelő mértékben kell kihirdetni. A fenyítéseket csak e- 
gyenlő, vagy magasabb beosztásúak előtt lehet felolvasni.

PIROS LÁSZLÓ sk. 
államvédelmi vezérőrnagy 

az Államvédelmi Hatóság h. Vezetője.

Kapják: főosztályvezetők és a Határőrség kerületparancsnokai.

Gy/22 példány, 3 lap.
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