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Népköztársaságunk politikai és gazdasági eredményei, a 
proletárdiktatúra további erősítésére tett erőfeszítései nyomán 
a fegyveres erők is jobb előfeltételek mellett, erőteljesebben és 
eredményesebben végezhetik fontos szolgálatukat.

A munkáshatalom erősítéséért vívott harcban az elmúlt év
ben eredményes munkát végeztek a Határőrség alakulatai is.

A BM Határőrség 1958. évben jelentős tevékenységet fej
tett ki az államhatár őrzésének megerősítésében, a személyi ál
lomány nevelésének és kiképzésének megjavításában. A csapa
tok általános helyzete az 1957. évihez viszonyítva javult.

Jelentősen erősödött a csapatok politikai-erkölcsi állapota, 
emelkedett harckészültségük. A tiszti, tiszthelyettesi és sorállo
mány többsége megérti a Határőrség előtt álló feladatokat, alap
jában véve helyesen szervezik és hajtják végre gyakorlatban az 
államhatár őrzését.

Lényegesen megjavult az Országos Parancsnokság és a 
kerülettörzsek tisztjeinek segítő tevékenysége az őrsökön. A fel
derítők munkája jobb, felderítők adatai alapján a határsértők 
34 %-át fogták el.

Az őrsök tisztjeinek jelentős része elméletileg felkészült, 
kellő gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik a határőrzés meg
szervezésében, amelynek eredményeként az őrsök 29 %-ánál 
1958. évben nem történt büntetlen határsértés. Továbbá vannak 
őrsök, ahol 10-15 határsértő elfogásával szemben csak 1-1 bün
tetlen határsértés történt.

Javult a határövezetben az együttműködés a BM szerveivel 
és csapataival, a hadsereg, a munkásőrség alakulataival. 1958. 
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évben több kerületnél közös gyakorlatokat vezettek le provoká
ciók elhárítására, határsértők elfogására. A BM helyi szervei 
és csapatai, a hadsereg, a munkásőrség alakulatai több helyen 
aktívan vettek részt határsértők elfogására szervezett raz
ziákban.

Javulás van a helyi lakosság megnyerésére irányuló felvi
lágosító munkában, különösen az őrsök szakaszain, melynek 
eredményeként helyi lakosok 1958. első 10 hónapjában 160 ha
társértő elfogásában nyújtottak segítséget.

A tisztek, tiszthelyettesek részére előírt módszertani fog- 
lalkozásokat és csapatgyakorlatokat megtartották. A szakkikép
zés javult. A harci és politikai kiképzési foglalkozásokat az al
egységekben az 1957. évinél tervszerűbben vezették le Mind
ezek eredményeként szervezettebbé vált az Országos Parancs
nokság, a kerületek törzsei és az őrsparancsnokok tevékenysége 
a határsértők elfogására szervezett razziák vezetésében, emel
kedett a személyi állomány elméleti és gyakorlati tudása.

Az Országos Parancsnokság és a kerületparancsnokságok 
komoly erőfeszítéseket tettek a körletek külső és belső rendjének 
megteremtésében, az épületek és berendezés állagának meg
óvásában.

A csapatoknál lefolytatott szemlék alapján a határőrkerü
letek tevékenységét az 59. számú parancsom végrehajtásában 
az alábbiak szerint értékelem:

1. kerület : „jó”
2. kerület : „nem megfelelő"
3. kerület : .,megfelelő”
4. kerület : „megfelelő”
5. kerület : „nem megfelelő”
6. kerület : „megfelelő”
7. kerület : „megfelelő”
8. kerület : „jó”
9. kerület : „megfelelő”

10. kerület : „megfelelő”
11. kerület : „megfelelő”

A határőrzésben, a személyi állomány kiképzésében és ne
velésében elért eredmények mellett megállapítottam, hogy az 
59. számú parancsom alapvető követelményét, a büntetlen ha
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társértések megakadályozását a csapatok nem hajtották végre 
maradéktalanul. 1958. első 10 hónapjában 313 fő által történt 
büntetlen határsértés. Közülük 187 főt a szomszédos államok 
határőrizeti szervei visszaadtak, azonban 126 fő határsértése to
vábbra is büntetlen maradt. A legtöbb büntetlen határsértés a 
2., 5., 7., és 10. kerületnél volt.

Nem kielégítő a törzsek és a felderítőszervek tevékenysége 
a helyzeti adatok gyűjtésében, tanulmányozásában és értékelé
sében. A határsértések előkészületeiről kapott adatok többsé
gükben véletlen jellegűek. Az elfogott határsértők kihallgatása 
útján kapott adatokat felelős parancsnokok ritkán és felületesen 
tanulmányozzák. Nincs rendszeres szolgálati kapcsolat és együtt
működés a felderítő, hadműveleti és politikai osztályok, illetve 
alosztályok között.

A határsértők által alkalmazott módszereket, ravaszságokat 
nem ismertetik rendszeresen a szolgálatszervezéssel foglalkozó 
tisztekkel és az őrsparancsnokokkal, ami miatt igen gyenge a 
törzsek operatív hatása a szolgálat-szervezésre az őrsökön. Nem 
kielégítő az őrsparancsnokoknak nyújtott segítség. Az ellenőrzés 
során többségében csak rögzítik a hibákat, nem tesznek gyakor
lati intézkedéseket azok megszüntetésére, a felfedett hibák egyik 
ellenőrzéstől a másikig ismétlődnek.

Az Országos Parancsnokság és a kerületek törzsei nem kie
légítően tanulmányozzák a határsértők valószínű mozgási irá
nyát és idejét, ezért a kerületparancsnokok a határőrizeti pa
rancsban minden őrsön egy és ugyanazon órában követelik meg 
a legnagyobb járőrsűrűséget, elhanyagolják a csatlakozások őr
zését, a határőrzés mélységi megszervezését.

A büntetlen határsértések kivizsgálását a legtöbb esetben 
nem felelős parancsnokok, hanem kevés tapasztalattal bíró tisz
tek végzik, akik csak a bűnösöket keresik, nem pedig az okokat. 
Emiatt a tett intézkedések nem biztosítják a további büntetlen 
határsértések megakadályozását.

Az Országos Parancsnokság és a kerületi törzsek nincsenek 
kellően felkészülve razziák levezetésére. 1958. évben 52 razzia 
volt eredménytelen. Razziákon gyakori a kapkodás, szervezet
lenség, mint a 2. és 5. kerületnél, a razziák feszes és folyamatos 
vezetése híradással nincs kellően biztosítva.
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A politikai nevelőmunka nincs kellően alárendelve a főcél
nak, nem segíti a kívánt mértékben a határőrizet megiavítását, 
nem hat megfelelően a személyi állomány gondolkodására, a 
felelősségérzet kialakítására. Megnyugvás, közömbösség van a 
személyi állomány körében - főleg délen és a baráti államokkal 
közös határszakaszokon. Főleg a tisztek elnézőek a hibákkal és 
hiányosságokkal szemben, eltűrik a parancsok hanyag vagy nem 
teljesítését, egymás hibáit takargatják.

A kiképzés nem elég gyakorlatias s nincs szoros összefüg
gésben a határőrizeti feladatokkal. Alacsonyfokú a személyi ál
lomány lőkiképzése, a lőkiképzésben megengednek könnyíté
seket.

A parancsnokok nem kellő gondossággal irányítják az el
látószolgálat munkáját. Sok a hadihasználhatatlan fegyver, laza 
a gépjárműszolgálat, az étkezés minősége egyes helyeken nem 
kielégítő. A hitelkeretek felhasználásában szabálytalanságok 
vannak.

Mindezek komoly gátlói a határőrizet további erősítésének.

A BM Határőrség alapvető feladatát Népköztársaságunk 
államhatára őrzésében az 1959. évre a következőben határozom 
meg:

A Határőrség egész személyi állományának összefogott ere
jével meg kell akadályozni, hogy büntetlen határsértések for
duljanak elő és el kell érni, hogy alapvetően megváltozzék a 
személyi állomány fegyelme.

Ennek érdekében

megparancsolom:

1. A BM Határőrség Országos Parancsnoka és a kerületpa
rancsnokok javítsák meg az alegységek vezetését és gyakor
lati segítését, szüntessék meg az őrsök ellenőrzésében a fe
lületességet, a hibák rögzítését. A felfedett hiányosságokat 
a helyszínen meg kell szüntetni. Szigorúbban kell megköve
telni a parancsok, szabályzatok és utasítások pontos és idő
beni végrehajtását. Szélesebb mértékben kell ismertetni a 
határőrzésben, a személyi állomány kiképzésében és nevelé
sében szerzett jó tapasztalatokat.
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2. A BM Határőrség Országos Parancsnoka és a kerületpa
rancsnokok alakítsanak ki egységes szemléletet a helyzeti 
adatok gyűjtésében és értékelésében. Állandóan tanulmá
nyozzák a határsértők módszereit és ravaszságait, a határ
sértők valószínű mozgási irányait, a határsértések idejét. 
Biztosítsák, hogy a szolgálat szervezése mindenkor megfe
leljen a kialakult határőrizeti helyzetnek. Az erők és eszkö
zök rendeltetéstől eltérő felhasználását megtiltom. A FEP- 
ok munkáját megbízhatóbbá kell tenni. A FEP-ok munká
jának egységesítése végett 1959. március 1-ig a Határőrség 
Országos Parancsnoka vezessen le értekezletet a FEP-pa- 
rancsnokok részére.

A lakosság megnyerésére irányuló munkában jobban kell 
támaszkodni a területi párt- és társadalmi szervek segítsé
gére és tovább kell javítani az együttműködést a BM szerve
ivel és csapataival, a hadsereg és munkásőrség alakulataival.

3. Felderítőmunkával időben feli kell fedni a készülő határ
sértéseket és ügynökséggel megbízhatóan át kell fogni az 
imperialista felderítőszervek csatornáit és határkapuit, fo
kozni kell a határövezetben élő ellenséges és külföldön 
élőkkel illegális kapcsolatot tartó személyek megfigyelését. 
A felderítő tisztek politikai és szakmai képzettségének nö
velésével magas színvonalra kell emelni az ügynökségek 
vezetését és nevelését, a kombinációkészséget és az ügynöki 
feldolgozó munkát.

4. Meg kell javítani a személyi állomány politikai nevelését 
- elsősorban az őrsökön. A parancsnokok, a politikai szervek 
tevékenységüket arra irányítsák, hogy a személyi állományt 
a Haza szeretetére, a Párthoz, a Kormányhoz való hűségre, 
proletárinternacionalizmusra, a parancsok és szabályzatok 
maradéktalan végrehajtására neveljék és ebben fokozottab
ban támaszkodjanak a párt- és KISZ szervezetek erejére. 
Az ideológiai munkát szorosan össze kell kapcsolni az egy
ségek és alegységek előtt álló konkrét feladatokkal. A poli
tikai nevelőmunka segítse elő a határőrzés, a harci- és poli
tikai kiképzés további megjavítását, a katonai fegyelem 
megerősítését. Az imperialista felderítőszervek aknamun
kájának rendszeres leleplezésével emeljék a személyi állo
mány éberségét és felelősségérzetét, az egységek és alegy
ségek harckészültségét.
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5. A Határőrség Országos Parancsnoka tegyen intézkedéseket 
a fegyelem alapvető megjavítására. El kell érni, hogy a 
fenyítések és dicséretek kellő nevelőhatással legyenek a 
személyi állományra. A követelmények fokozása mellett 
alapvető figyelmet kell fordítani az alárendeltekkel való 
emberséges, elvtársias törődésre. Fel kell számolni a helyen
ként meglévő durvaságokat.

Meg kell szüntetni a parancsok, szabályzatok és egyéb utasí
tások megszegéséből származható, főleg az életet és testi 
épséget veszélyeztető rendkívüli eseményeket.

6. A Határőrség Országos Parancsnoka és a kerületparancsno
kok szüntessék meg a kiképzést lebecsülő nézeteket. Bizto
sítsák a kiképzésben a gyakorlatiasságot, a kiképzési tárgy
körök helyes összekapcsolását a határőrizeti szolgálattal. 
A lőkiképzést meg kell javítani, különös figyelmet kell for
dítani az éjszakai lövészetekre. Az Országos Parancsnok és 
a kerületparancsnokok gondoskodjanak arról, hogy az al
egységek kellő számú és megfelelően berendezett lőelőké- 
szítő pályákkal rendelkezzenek. A parancsnokok biztosítsák 
mindenütt a belszolgálat, a katonai rend és szervezettség 
szabályainak maradéktalan betartását.

A tiszti kiképzésben el kell érni, hogy minden tiszt ismerje 
az őrs szolgálatának megszervezését, beosztásának megfe
lelően jól tudjon működni határsértők elfogására szervezett 
razziákon. A törzsek összekovácsoltsága és vezetési gyakor
lata megjavítása végett törzsgyakorlatokat és csapatgyakor
latokat kell levezetni terepen híreszközökkel. 1959. április 
1-ig ki kell adni a „BM Határőrség Ideiglenes Törzsszolgá
lati Utasítás”-!.

7. A BM Határőrség Országos Parancsnoka és a kerületpa
rancsnokok biztosítsák, hogy az anyagi és pénzügyi szolgálat 
a határőrzés érdekeinek alárendelve, gazdaságosan végezzék 
feladataikat. Biztosítani kell a fegyverek állandó hadihasz
nálható állapotban tartását. Meg kell szigorítani a lőszer
nyilvántartást. A gépjárműszolgálat tevékenységében meg 
kell szüntetni a lazaságokat, a legszigorúbban be kell tar
tani a műszaki ellenőrzésre és közlekedésre vonatkozó sza
bályokat, hogy megszűnjenek a gépkocsi balesetek. A gép
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kocsivezetők gyakorlati továbbképzésére a BM Anyagi és 
Technikai főosztály vezetője biztosítson minden gépkocsira 
évi 300 km-t és ehhez szükséges üzemanyagot.

Az anyagi szolgálat nagyobb felelősséggel gondoskodjék a 
határőrizetet segítő műszaki- és technikai eszközök (hajók, 
csónakok, jelzőkészülékek, nyomsávellenőrző-lámpák, táv
csövek, magasfigyelők, stb.) alkalmazhatóságáról, karban
tartásáról és javításáról. A BM Határőrség Országos Pa
rancsnoka a BM Anyagi és Technikai főosztály vezetőjével 
1959. március 1-ig készítse el a költségvetési lehetőségeken 
belül a határőrzés műszaki-technikai fejlesztési tervét és a 
híradás korszerűsítésének tervét.

8. Fokozni kell a személyi állomány egészségügyi ellátását, 
megelőző intézkedésekkel csökkenteni kell a szolgálatból 
kiesők számát. A Határőrség Országos Parancsnoka a BM 
Egészségügyi osztály vezetőjével együtt biztosítsa az orvosi 
állomány teljes feltöltöttségét.

9. A parancsnokok szüntessék meg az éberség, a titoktartás és 
rejtett vezetés, az ügyvitel terén még meglévő lazaságokat 
és szabálytalanságokat. Az ügyvitel egységesítése végett 
1959. április 1-ig ki kell adni a BM Határőrség Titkos Ügy
viteli Szabályzatát és az alsó rejtjeltáblázatokat.

10. A BM Határőrség tiszti utánpótlásának biztosítására 1959. 
március 1-ig meg kell szervezni egy 2 éves tisztképző- 
iskolát, melynek elhelyezési és anyagi szükségleteit a BM 
Anyagi és Technikai főosztály vezetője biztosítsa.

11. A BM Határőrség Országos Parancsnoka a 2. és 5. kerület 
parancsnokaival együtt tegyen intézkedéseket azon hiányos
ságok megszüntetésére, amelyek miatt ezen kerületeket az 
59. számú parancsom végrehajtásában „nem megfelelő”-nek 
minősítettem és erről 1959. április 30-ig tegyenek jelentést.

12. A Határőrség Országos Parancsnoka a határőrzés megjaví
tása érdekében szükséges erőátcsoportosításra és szervezeti 
változásokra dolgozzon ki javaslatot és azt 1959. február 
1-ig hozzám terjessze fel.
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Elvtársak!

Elvárom, hogy a Határőrség minden tisztje, tiszthelyettese 
és harcosa fáradhatatlanul, önzetlenül teljesítse szolgálati köte
lességeit, parancsomat maradéktalanul hajtsa végre, erősítse 
Népköztársaságunk államhatárának őrzését.

BISZKU BÉLA sk.
belügyminiszter
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