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A BM. Kollégiuma 1958. június 4-i ülésén megtárgyalta a BM. 
Határőrség politikai-erkölcsi állapotát, fegyelmi helyzetét. 
Megállapította, hogy 1958. évben a Határőrség tisztikarának 
és személyi állományának többsége becsületesen és áldozatkészen 
harcolt a határőrizet megszilárdításáért, melynek eredménye
képpen javult a politikai és erkölcsi állapot és a fegyelmi 
helyzet. 1958. május 31.-ig a Határőrség 713 határsértőt fo
gott el.

Javult a határmenti lakosság bevonása a határőrizetbe, 44 ha
társértőt fogtak el a lakosság segítségével.

A marxista-leninista oktatás az egész személyi állomány részé
re kötelezően és szervezetten folyik. Javult a harckiképzésben 
előirt anyagok rendszeres és módszeres oktatása.

Nem folyik elég következetes harc Népköztársaságunk határainak 
sértetlensége védelmében. Túl sok még a büntetlen határsértő.

A Határőrség politikai-erkölcsi állapota és fegyelmi helyzete 
még nem felel meg az 59 sz. miniszeri parancs követelményei
nek. A BM. Határőrség Országos Parancsnoka, Politikai Csoport
főnöke, valamint az alárendelt parancsnokok, politikai munká
sok még nem hajtották végre az 59. sz. miniszteri parancsban 
megszabott feladatokat, amelyek a politikai-erkölcsi állapot 
és fegyelmi helyzet megszilárdítására vonatkoznak. Nem nyúj
tottak kellő segítséget az alsóbb parancsnokságoknak a határ
őrizet elősegítésére.

A fejlődést gátolja a sorozatosan előforduló súlyos rendkívüli 
esemény, hazaárulás. 1958. első négy hónapjában a Határőrség
nél 5 fő követett el hazaárulást. 59 fő sértette meg büntetle
nül az államhatárt. 278 esetben történt rendkívüli esemény.
A hazaárulások mellett a legsúlyosabb rendkívüli események 
fegyver és gépkocsi balesetből származnod. A balesetekből eredő 
események következtében 7 fő határőr vesztette életét.

A rendkívüli események elleni harc gyengeségeihez hozzájárul 
az emberekkel való merev, helyenként durva bánásmód.
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Magas a szolgálati vétségek száma. Az év első négy hónapjában
89 elalvás történt járőrszolgálatban és a szabályzatok megsér
tése miatt 3.760 fenyítést szabtak ki. A kiszabott fenyítések 
a Határőrség személyi állományának 25 %-t teszik ki.

A legsúlyosabb a fegyelmi helyzet az 1. és 10 határőr kerüle
teknél.

Lassította a Határőrség fejlődését az egyes parancsnoki beosztá
sokból hosszú ideig tartó bizonytalan helyzet, elhúzódtak a ki
nevezések.

A parancsnoki és politikai apparátus nem elemzi kellően a sze
mélyi állomány politikai hangulatát* nem folyik szenvedélyes 
agitáció az ellenség meggyűlöltetésére, módszereinek leleple
zésére.

Népköztársaságunk elért nagy eredményei a Határőrség tiszti 
karának egy részében önelégültséget, elbizakodást eredményezett. 
Nem folyik következetes harc a hibák kiküszöbölése érdekében.

A fennálló hiányosságok megszüntetése érdekében a Határőrség 
parancsnokát az alábbiakra

Utasítom:

1. / Meg kell javítani az országos parancsnokság törzse, politikai
csoportfőnöksége, a csapatok törzsei és politikai osztályai 
szervező és irányító munkáját, A politikai csoportfőnökség 
és politikai osztályok gyakorlatiasabban segítsék elő a 
határőrzést. A politikai munka döntő részét az őrsökön a 
járőrözés során, pihenés közben szb. a személyi állomány 
között végezzék*

A helyszínen tanítsák az alegységek politikai szerveit, 
parancsnokait, a politikai nevelőmunka módszereire és ak
tívan kapcsolódjanak be maguk is a gyakorlati politikai 
nevelő munkába.

2. / A határőrzés elősegítése érdekében harcot kell folytatni a
megnyugvás és önelégültség ellen, fokozni kell az ébersé
get és felelősséget a határőrzés állapotáért.

El kell érni, hogy a határőrök teljes odaadással és hiva
tás-szeretettel törekedjenek arra, hogy büntetlenül Nép
köztársaságunk határait illegálisan ne léphessék át,

A nevelőmunkát a forradalmi harcosság szellemében kell foly
tatni. Jobban el kell mélyíteni a személyi állományban a 
Népköztársaság, a dolgozó nép iránti szere tetet és ragasz- 
kodást, a szocialista hazafiságot, az internacionalizmust.
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Fel kell számolni a nevelőmunkában egyes helyeken még fel
lelhető úgynevezett "kincstári" /mechanikus, unalmas felol
vasás/ módszereket.

Élővé és elevenné kell tenni a propaganda és agitációs mun
kát, az egész személyi állomány körében. A személyi állo
mányt a szolgálat jobb ellátására és a határőrhivatás sze
retetére kell nevelni,

3./ Az Országos Parancsnok és a Politikai Csoportfőnök a kerü
let és alparancsnokok, politikai tisztek neveljék követke
zetesebben az állományt az ellenség iránti gyűlöletre.

A fegyelmi helyzettel többet és alaposabban kell foglalkoz
ni.

Rendszeresen tanítani kell a parancsnokokat a fegyelmi, 
fenyítési jogkör helyes, szigorú, de igazságos gyakorlására. 
Rendszeresen elemezzék a fegyelmi helyzetet és tegyenek 
intézkedést a fegyelmi helyzet megszilárdítására.

Szigorúan meg kell követelni a szolgálati szabályzat és a 
parancsok betartását, a fegyelemsértőkkel szemben szigorúan 
el kell járni, Megelőző nevelő munkát kell folytatni,hogy 
a rendkívüli események a minimálisra csökkenjenek.

A parancsnokok nagyobb körültekintéssel alkalmazzák a ju
talmazást és dicséretet, hogy az serkentőbben hasson a 
feladatok jobb végrehajtására.

4. / Állandóan javítani kell a határmenti lakosság határőrzés-
be való bevonására irányuló politikai munkát,

A Határőrség politikai munkásai no csak a párt és tanács
szervekkel tartsanak kapcsolatot, hanem folytassanak poli
tikai felvilágosító munkát a határmenti lakosság széles 
körében. Kérjék segítségüket a határsértők elleni harcban. 
Meg kell akadályozni, hogy egyesek botrányos magatartásuk
kal rontsák a lakosság és a Határőrség közötti viszonyt,

5. / Fokozni kell az imperialisták agressziós terveinek leleple
zését, a tiszti állományt rendszeresen tájékoztatni kell 
az ellenség magatartásáról, módszereiről. Széles körben meg 
kell magyarázni a JKSz. programjában lévő új revizionista 
nézetek veszélyességét. Pártunk és kormányunk ezzel kap
csolatos elvi állásfoglalását,

6. / A Határőr c. lapot 1958. november 1-től a tisztek és tsz.
tiszthelyettesek nem kaphatják ingyen, hanem azt meg kell 
fizetni, vagy előfizetni, A politikai csoportfőnökség biz
tosítsa, hogy a lap olvasottságában ez ne okozzon vissza
esést.
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A Kollégium utasítja a Határőrség Országos Parancsnokát és 
Politikai Csoportfőnökét, hogy ezen utasítást a Határőrség 
kerületeinél, valamint az országos parancsnokságon az egysé- 
gek helyzetére alkalmazva az egész tiszti állomány előtt 
1958. július 15.-ig ismertessék,

BISZKU BÉLA sk. 
belügyminiszter.

Helyességért:

/:Hegedüs György:/ 
fhdgy. 

Közp.T.Iroda vez.h.
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