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A B.M. Kollégiuma 1958. szeptember 17-én megvitatta a határőrizet 
állapotát a 2. határőr kerület szakaszán és megállapította,hogy:

A kerület egyes alegységei értek el eredményt az 59. számú 
miniszteri parancs végrehajtásában, a büntetlen határsérté
sek megakadályozásában, a határsértők elleni harcban, a sze
mélyi állomány politikai és katonai nevelésében, valamint a po
litikai-erkölcsi nevelés és a fegyelem megjavítása terén. Ezek
nek az eredményeknek köszönhető, hogy 1958. szeptember 1-ig a 
határsértést elkövetett vagy határsértést megkísérlő 99 fő 
közül 81 főt elfogtak.

Az elért eredmények mellett a BM. Kollégiuma megállapította, 
hogy a határőrizet a 2. határőrkerület szakaszán nem megnyug
tató, nem folyik eredményes harc a határsértőkkel és a határ
sértést megkísérlőkkel szemben. Ez évben szeptember 1-ig 18 
fő követett el büntetlen határsértést, egy esetben hazaárulás 
történt és 76 esetben történt súlyos rendkívüli esemény.

Felelősség terheli a kerület vezető tisztjeit, hogy egymás 
ellen intrikálnak, a felvetett bírálatra sértődötten reagál
nak.

A kerület vezetése nem támaszt elég magas követelményeket a 
parancsok, a szabályzatok végrehajtásában, amely miatt a be
osztott tisztek elnézőek a hibákkal, a lazaságokkal szemben. 
A kerületparancsnokság tisztjei nem nyújtanak kellő segítsé
get az őrsök tisztjeinek a szolgálatszervezésben, a végrehaj- 
tószolgálatot ellátó járőrök ellenőrzésében, a harcos és tiszt
helyettesi állomány politikai és katonai nevelésében. Az el
lenőrzések csak a hibák felfedését jelentik, nem mutatnak rá 
azok okaira, kijavításuk módjára. A törzs tisztjei egy részé
nek gyenge a politikai és szakmai felkészültsége, ezért nem 
is tudják az alapvető hibákat felfedni.

Nem kielégítő a politikai osztály munkája, a személyi állo
mány politikai-erkölcsi nevelésében. A politikai osztály ve
zetőjének helytelen nézetei is hozzájárultak ahhoz, hogy a
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tiszti állomány egy részénél megnyugvás, önelégültség van. 
A személyi állomány egy része hanyagul teljesíti szolgála
tát, 6 fő által elkövetett büntetlen he társértést nem fedték 
fel, sőt egy esetben 2 fő által elkövetett és felfedett 
büntetlen határsértést nem jelentettek. Előfordult, hogy 
harcosok tiszt vezetésével az őrsön pénzben kártyáztak és 
nem mentek ki szolgálatba. A politikai apparátus nem érté
kelte megfelelő súllyal ezeket a jelenségeket és nem vonta 
le belőle saját munkájára a szükséges következtetéseket.

A kerületi felderítők munkáját jelentősen meg kell javíta
ni. Különösen gyenge a felderítő munka a határmenti köz
ségekben és Sopronban. Nem megfelelő a Sopronba bejáró 
osztrák vasutasok, a határsértők átdobási helyeinek ügy
nöki átfogása. A határon túli ügynökség különösen Fertőrá- 
kos-Mörbisch irányában gyenge. Alacsony színvonalú a há
lózat politikai nevelése.

A 2. határőrkerület határőrizeti tevékenységében meglevő 
hiányosságok kiküszöbölésére

megparancsolom:

1. / A B.M. Határőrség Országos Parancsnoka erősítse meg a 2.
határőrkerület vezetését jól képzett tisztekkel és veze
tők leküldésével. Nyújtson segítséget a kerület parancs
nokának a kerület határőrizetében meglevő hibák felszámo
lásához.

A BM. Határőrség Országos Parancsnoka, Politikai Csoport
főnöke határozottan mutasson rá a kerület vezető tisztjei
nek munkájában, a határőrizetben meglevő hibákra és azok 
okaira. Velük együttesen tegyenek meg mindent a meglevő hi
bák - megnyugvás, intrika - megszüntetésére, hogy a 2. ke
rület határszakaszán is eredményes harc folyjon a hazaáru- 
lók, vagy hazaárulást megkísérlők ellen.

2. / A kerületparancsnokság törzse - a felderítő osztállyal közö
sen - rendszeresen értékelje a kerület operatív helyzetét, 
a határőrzés állapotát és az előforduló határeseményeket, 
azok okait és a kialakult operatív határhelyzetnek megfe
lelően manőverezzenek az erőkkel és eszközökkel. Az élő
erőt és a műszaki-technikai eszközöket a kialakult opera
tív irányokban összpontosítsák.

Különös gondot kell fordítani a Fertő-tavon húzódó határ
vonal megbízható őrzésére. A kerület parancsnoksága na
gyobb felelősséggel alkalmazza a határ biztonságosabb le
zárására a műszaki és technikai eszközöket és a szolgála
ti állatokat.

Az Országos Parancsnokság törzse rendszeresen segítse a 
2. kerület parancsnokság törzsét az erők ás eszközök fel
használásában a határőrizet érdekében és rendszeresen ta
nítsa a kerület vezetőit a vezetés helyes módszereire bo-
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nyolult határhelyzetben, különösen határsértők elfogására szer
vezett razziák levezetésére.

3. / A kerületparancsnok gyökei esen változtassa meg a kerület pa
rancsnokságon dolgozó tisztek ellenőrző, segítő tevékenysé
gét az őrsön. Az ellenőrzést végrehajtó tisztek alapos fel
készítésével biztosítsa, hogy az ellenőrzést végzők ne csak 
felfedjék a hibákat, hanem mutassanak rá azok okaira és se
gítsék az őrsökön a tiszteket a hibák kijavításában. Az el
lenőrzést végrehajtó tiszt csak az általa észlelt hibák meg
szüntetése után hagyhatja el az őrsöt.

Fokozni kell a végrehajtószolgálatot ellátók harci tényke
désének ellenőrzését és az őrsökön rendszeresen értékelni 
kell a végrehajtószolgálat ellátását és annak tapasztalatain 
kell nevelni a harcosokat kiváló határőrökké. Az ellenőrzők 
a végrehajtószolgálatban elkövetett minden hibára azonnal 
reagáljanak, el kell érni, hogy a határsértéseket már a jár
őrök felfedjék és ne fordulhasson elő, hogy határsértéseket 
két vagy több nap múlva fedjenek fel, vagy éppenséggel eltit
koljanak. A büntetlen határsértések bekövetkezése esetén fe
lelősségre kell vonni mindazokat, akiknek hanyagságai miatt 
az bekövetkezhetett.

A végrehajtószolgálat jobb ellátása érdekében a kerület pa
rancsnoksága javítsa meg a harcosok katonai - határőrizeti- 
kiképzését, a kerületparancsnokság törzse rendszeresen gyűjt
se a határőrizeti szolgál az elfogások és büntetlen határ
sértések tapasztalatait és azokat oktatási anyagként időkö
zönként adja ki az alegységeknek.

4. / A kerület politikai osztálya erélyesen lépjen fel minden dema
góg, engedékeny, a fegyelmet lazító nézettel, magatartással, 
jelenséggel szemben.

A nevelőmunkában jelentős teret kell biztosítani az imperia- 
listák mesterkedéseinek, szándékainak, a Magyar Népköztársa
ság elleni aknamunkájuk, provokációjuk leleplezésére, ezzel 
is emelve a személyi állomány éberségét és harci szellemét a 
határsértőkkel szemben.

5. / A "Soproni-zsák"-ban elhelyezett őrsök irányítását és veze
tését meg kell erősíteni. Ezért a soproni zj. törzsét a ke- 
rületparancsnokság törzsének terhére 2 fő hadműveleti előadó
val, 2 fő politikai tiszttel és 1 fő kik. előadóval meg kell 
erősíteni. A zj. parancsnokát - feladataira való tekintettel - 
kerületi parancsnok helyettesnek kinevezem, politikai helyet
tesét pedig a politikai osztály vezetője helyettesének, akik
nek hatásköre kiterjed a zászlóaljnak alárendelt őrsök irányí
tására és razzia esetén a zj. működési területén elhelyezett- 
a kerületparancsnokság közvetlen alárendeltségébe tartozó - 
Összes alegység erejének és eszközeinek igénybevételére.
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5./ Az Országos Parancsnokság felderítő osztály vezetője személye
sen nyújtson segítségét a 2. ker. felderítő osztályának a 24. 
sz. miniszteri parancs  végrehajtásához.

7./ A kerületparancsnok és helyettesei állítsanak nagyobb köve
telményeket a tiszti állomány elé a parancsok és szabályza
tok végrehajtásában, a tiszthelyettesek és harcosok politi
kai és katonai nevelése terén. Meg kell szüntetni a tisztek ré
széről a tiszthelyettesek és a harcosok iránti liberális ma
gatartást, a parancsok, a végrehajtószolgálat laza, hanyag 
végrehajtásából eredő hibák feletti elnézést. A tisztekkel 
szembeni magasabb követelmény támasztással is emelni kell a 
tiszti állomány felelősségét és tekintélyét. Meg kell javí
tani a tisztek marxista-leninista oktatását és katonai-határőri
zeti kiképzését.

Parancsomat a kerületparancsnokok a tiszti állománnyal megfelelő 
mértékben ismertessék. A 2. kerület parancsnoka pedig határozott 
intézkedésekkel biztosítsa parancsom maradéktalan végrehajtását.

Földes László s.k.
a belügyminiszter I. helyettese. 

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,
Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,

II. Főosztály vezetője, helyettese, 
II/1 osztály vezetője, 
Személyzeti osztály, 
Szervezési osztály, 
Zala megyei rendőr-főkapitányság, 
Határőrség 18 pld.
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