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Tárgy: A balassagyarmati rendkívüli eseménnyel kapcsolatos
fegyelmi fenyítések.

Balassagyarmaton ez év január 8-án bekövetkezett súlyos terrorcselekmény körülményeinek vizsgálata megállapította, hogy a 10.
határőrkerület parancsnoka és helyettesei nem követelték meg a
szigorú katonai rendet és fegyelmet, a parancsok, utasítások és sza
bályzatok előírásainak következetes végrehajtását, súlyosan vétet
tek a meghatározott biztonsági előírások ellen.
A Határőrség Országos Parancsnokság ellenőrzései többször feltár
ták a lazaságokat, azonban a hibák megszüntetése érdekében tett
intézkedések végrehajtását kellő szigorral nem ellenőrizték.
A kerületparancsnokságon a szolgálati közegek eligazításai és ellen
őrzései rendszertelenek és felszínesek voltak, nem_az előírások alapján hajtották végre a személyi állomány, valamint a polgári szemé
lyek laktanyába történő ki- és beléptetését. A vezetők és beosztot
tak családtagjai, ismerősei, esetenként idegen személyek is, elsősorban a rendezvények és az épületben lévő klub látogatása alkalmával ellenőrzés és kíséret nélkül szabadon mozoghattak a parancsnoki épületben.
A kerületparancsnokság vezetői a helyiségek, szekrények zárására,
nyitására, a kulcsok tárolására és felvételére vonatkozó utasításo
kat nem tartották be és annak pontos végrehajtását a személyi állo
mánytól nem követelték meg.
A szolgálati fegyelmet sértő lazaságok tették lehetővé, hogy a ter
roristák fegyvereket lopjanak. Ezt elősegítette Pintye határőr al
ezredes azzal, hogy a szabályzatokat megszegve hazavitte szolgálati
irodájának kulcsait, továbbá, hogy a kerület vezetői Pintye alezre
des rendezetlen családi körülményeinek megítélésében következet
lenséget és elnézést tanúsítottak.
A katonai rendre, biztonságra vonatkozó szabályzatok, parancsok
és utasítások be nem tartásáért, a szolgálati kötelmek elmulasztá
sáért
ALBUNOVICS János hőr. ezredest, a kerület parancsnokát,
FEGYVERES Márton hőr. alezredest, a kerület törzsfőnökét
beosztásukból leváltom és alacsonyabb beosztásba helyezem.
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A Határőrség országos parancsnoka gondoskodjon nevezettek új
beosztásáról, továbbá a 10. határőr kerület új parancsnokának és
törzsfőnökének kinevezéséről.
RÓKA József hőr. alezredest, határügyi előadót,
FARKAS István hőr. tőrm.-t, R—102 rádió állomás pk.-t
fegyelmi fenyítésként egy rendfokozattal két év időtartamra vissza
vetem,
„MEGROVÁS A SZOLGÁLAT HANYAG ELLÁTÁSÁÉRT”
fenyítésben részesítem:
ROBOTKA Mihály hőr. alezredest a ker. politikai osztály
vezetőjét,
TERJÉKI Nándor hőr. őrnagyot a ker. pénzügyi- anyagi
főnökét
SZAMOSI Sándor hőr. alezredest, a ker. határügyi és ki
képzési alosztály vezetőjét.
PINTYE András hőr. alezredest
a BM Határőrség állományából leszereltem.
„10 nap helyőrségi fogdában letöltendő fogság”
fenyítésben részesítem:
PÓCSIK István hőr. őrvezetőt,
IZSÓ László határőrt,
VÁLENT László határőrt.
A balassagyarmati határőr kerületnél történtekből a Belügyminisz
térium és minden alárendelt szervének vezetője és beosztottja
a szükséges következtetéseket vonja le, a tanulságokat — a 02/1973.
sz. parancsom végrehajtása során — a mindenkori szolgálat ellá
tásában érvényesítsék.
Jelen parancsot a Belügyminisztérium hivatásos állománya előtt
ki kell hirdetni, a Határőrség és a Karhatalom sorozott állományú
tagjaival a rájuk vonatkozó mértékben ismertetni kell.

ANDRÁS s. k.
belügyminiszter

K észült: 460 p éldányban.
K a p já k : m in iszterh ely ettesek ,
fő csoportfőnök-helyettesek,
országos p arancsnokok, hely etteseik,
csoportfőnökök, hely etteseik ,
budap esti, m egyei re n d ő r-fő k a p itán y o k , helyetteseik,
önálló és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
já rá si, városi, k e rü le ti re n d ő rk a p itán y o k ,
országos p aran csnokságok te rü le ti szervei.
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