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B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K

A Határőrség és Karhatalom csapatainál folytatott ellenőrzések ismétel
ten feltárták, hogy egyes parancsnokok és szolgálatvezetők a fegyver, 
lőszer- és robbanóanyag kezelésénél és tárolásánál nem a szabályzatnak 
megfelelően járnak el. Ezért, valamint a felelős parancsnokok e hiányos
ságokkal szemben tanúsított közömbössége miatt számos visszaélés és 
baleset történt.
Egyes parancsnokok, szolgálati ág vezetők ahelyett, hogy intézkedéseket 
tennének a lazaságok megszüntetésére, maguk is rossz példát mutatnak 
a beosztottaknak. A Határőrség csornai kerülete fegyverszolgálati ág ve
zetője, Szücs Vince fhdgy 1960. május 8-án, az illegálisan birtokában 
lévő (nyilvántartásba nem vett) robbanóanyaggal — 20 db 7,5 dkg-os és 
10 db 20 dkg-os trotil préstest — a Fertőn halászott, miközben a robbanó- 
anyag a kezében felrobbant. Szűcs Vince fhdgy az általa előidézett bal
eset folytán súlyos sérüléseket szenvedett, megrokkant.
A vizsgálat során kiderült, hogy jelentős mennyiségű, a mosonmagyar
óvári kiképző egységtől visszamaradt robbanóanyagot tárolt szabálytala
nul. Cselekményéért a Katonai Bíróság előtt kell felelnie. Felelősség ter
heli a kerület parancsnokát és törzsparancsnokát is, mert nem ellenőrizték 
a kiképző egység felszámolása után megmaradt lőszer- és robbanóanyag 
elszámolását, bevételezését.
Az utóbbi időben mind gyakrabban fordul elő illegálisan megszerzett 
robbanóanyaggal, lőszerrel orvhalászat és vadászat, nőtt az ebből eredő 
rendkívüli események száma.
Lövészetek és riadók alkalmával a lőszer kiosztását és elszámoltatását 
felületesen végzik. A Határőrség zajdai kiképző pontján pl. szokássá 
vált, hogy őrszolgálat letelte után a határőrök a lőszert ládájukban tar
tották, riadó, vagy őrségbe vezénylés esetén önhatalmúlag vették ma
gukhoz a lőszert, ami a körlet folyosóján elhelyezett szekrényben volt 
tartva. A lőszer felvételezését nem ellenőrizték.
Egyes parancsnokok, a szabályzattal ellentétes gyakorlat következtében 
előállt lőszer hiányt különböző manipulációkkal igyekeznek pótolni Pél
dáiul: a Határőrség szombathelyi kerülete zsirai őrsén a lövészet során 
nem használták fel a kiadott lőszermennyiséget, hogy ilymódon pótolják 
a hiányt, amelyet hüvely elvesztés címén könyveltek el. Felületesen el

0019. számú
U T A S Í T Á S A

Budapest, 1960. szeptember hó 10-én

ÁBTL - 4.2. - 10 - 24 /19 /1960 /1

1 0

HK:001/65 min.ut.

BELÜGYMINISZTÉRIUM

A MINŐSÍTÉS MEGSZÜNT 
az 1995. évi LXV. tv. 28. §-ára 

figyelemmel



lenőrzik a bevonuló járőrök által végrehajtott fegyverürítést és lőszer 
elszámoltatást.
Kirívó hiányosságok tapasztalhatók a lőszer- és robbanóanyag elhelye
zése terén is. Nem tartják be az erre vonatkozó utasítást, amely szerint 
a lőszereket és robbanóanyagokat lakóterülettől távol, lőszerfajtánként 
csoportosítva, megfelelő térköz betartásával, száraz helyen kell tárolni.
Az 5., 2., 3., karhatalmi zj.-nál évek óta problémát jelent raktárhiány 
miatt a lőszer- és robbanóanyag elhelyezése. A BM. Anyagi és Technikai 
Főosztálya nem kezelte súlyának megfelelően ennek mielőbbi megol
dását.
A Határőrség Országos Parancsnokság szállító szd.-ánál' a lőszer a fő-  
épületben van elhelyezve. A zalaegerszegi kerület törzs és kommendás 
szd.-ánál, a körmendi tartalék és műszaki szd.-nál a lőszert a hálókörlet 
mellett tárolják. Több helyen a fegyver, lőszer- és robbanóanyag raktá
rának ajtaja gyenge és szabványlakattal van ellátva, illetéktelenek ré
szére könnyen hozzáférhetően.
Ezen hiányosságok megszüntetése érdekében

u t a s í t o m

a Határőrség és Karhatalom országos parancsnokait a szükséges intéz
kedések megtételére.
A BM. Anyagi és Technikai Főosztállyal közösen vizsgálják felül a fegy
verzet, lőszer- és robbanóanyag elhelyezésének, kezelésének és nyilván
tartásának módját.
A szabályzattól eltérő gyakorlatot szüntessék meg. Állapítsák meg, hogy 
a szabályszerű elhelyezést hol és milyen mértékben szükséges központi 
támogatással, új raktárak építésével megoldani. Ahol ez szükséges, ott 
ideiglenesen igyekezzenek saját erőből, a helyi adottságok jobb kihasz
nálásával javítani az elhelyezés körülményein.
A fegyver, lőszer- és robbanóanyagok kezelése terén meglévő lazaságo
kat fokozott ellenőrzéssel, a beosztottak kioktatásával és a mulasztók 
szigorú felelősségre vonásával szüntessék meg.
Az Anyagi és Technikai Főosztály vezetője, a Határőrség és a Karha
talom parancsnokai a vizsgálat eredményét, javaslataikat valamint a 
hiányosságok megszüntetésére tett intézkedéseket 1960. december 15-ig 
részemre jelentsék.
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