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A Határőrség és Belső Karhatalom fegyelmi helyzete 
és intézkedések a fegyelem megszilárdítására.

Az 1950 évi 1. sz. tiszti parancsomban 
a Határőrség és Belső Karhatalom parancsnokai ré
szére alapvető feladatként jelöltem meg a fegyelmi 
fenyitő hatalom helyes gyakorlásának elsajátítását, 
a fegyelmi helyzet megszilárdítását

Megállapítom, hogy az azóta elmúlt idő- 
szak alatt a Határőrség és Belső Karhatalom csapa
tainál bizonyos javulás mutatkozik a katonai öntu
datos vasfegyelem kialakításában, a parancsnokok 
fenyítő hatalmának gyakorlásában.-

Csapataink öntudatának, fegyelmi helyze
tének javulását mutatja az a tény, hogy határőreink, 
őreink mindjobban és bátrabban szállnak szembe né
pünk érdekei ellen törő, ellenséges, imperialista 
ügynökökkel. -

Tisztjeink, parancsnokaink egyre jobban, 
élnek a fegyelmi szabályzat adta jogokkal, mindjobban megértik, hogy a politikai felvilágosító, neve
lő munka mellett a fenyítés a fegyelem megteremtésé
nek fontos eszköze. A nevelés módszeresebbé vált, 
A dicsérő jogkört jobban alkalmazzák. Eredmények 
mutatkoznak az anyagi fegyelem megteremtésében is.

A fejlődés, az elért eredmények mellett 
azonban megállapítom azt is, hogy a szilárd, öntu
datos, katonai vasfegyelem megteremtése és állandó 
fejlesztése terén még komoly hiányosságok vannak, a 
fegyelmi helyzet még mindig nem kielégítő.-

I.
A Határőrség és Belső Karhatalom egysé

geinél az 1950-es évben viszonylag sok hazaárulás 
történt.-
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1950 évben a fegyelmezetlenségek száma 
növekedetté A fegyelmezetlenségek között nagyszám
ban fordultak elő katonai bűncselekmények,-

A fenyítettek között megengedhetetlenül 
magas a párttagok és tagjelöltek száma. Súlyosbít- 
ja a helyzetet a fenyített párttag és tagjelöltek  
között a tisztek és a tiszthelyettesek nagy aránya.

Nagyszámban fordultak elő az elmúlt idő
szak alatt szabadságról, eltávozásról való késői 
bevonulások, önkényes eltávozások, szolgálatban va
ló elalvások, parancs hanyag teljesítések, leitta- 
sodások, nagyfokú anyagi fegyelmezetlenségek, ellen
őrzések elmulasztása.

Legnagyobb számú fegyelmezetlenség a Ha
tárőrség Miskolc-i, Szeged-i és Zalaegerszegi egy
ségeinél, a Belső Karhatalomnál pedig az I.Karha
talmi Zlj, és I. Őrségi Zlj.-nál fordult elő.-

Legnagyobb számban fordult elő a szabad
ságról és eltávozásokról történő késői bevonulás, 
aminek oka, hogy a parancsnokok és politikai tisz
tek eltávozás előtt nem oktatták ki a bajtársakat 
a pontos bevonulásra.-

Nagyszámban fordult elő elalvás a Határ
őrség Szeged-i és Csorna-i egységeinél, a Belső 
Karhatalom Őrségi Zlj.-nál, aminek oka egyrészt 
a szolgálat ellenőrzésének helytelen megszervezése, 
másrészt a harcosok politikai nevelésének hiányos- 
 sága, ami igen nagy veszélyt rejt magában, mert 
egy-egy elalvás esete nyitott kaput jelent határain
kon az ellenségnek, hozzáférhetővé teszi objektu-  
mainkat a kémek, diverzánsok, provokátorok részére.

Leittasodás, parancs nem teljesítés úgy 
a Határőrségnél, mint a Belső Karhatalomnál nagyszám
ban fordult elő. Különösen a Kőszeg-i, Kiskunhalas-i, 
Zalaegerszeg-i egységeknél, amelynek oka elsősorban 
a politikai tisztek gyenge, nem kielégítő nevelő
munkája, -

Ugyancsak gyakran sértik meg még a csapa
toknál az anyagi fegyelem követelményeit. Az e té
ren mutatkozó fegyelmezetlenségek oka, hogy a pa
rancsnokok nem alkalmazzák a Szolgálati Szabályzat 
I. rész ll. fejezet 102. §-át, amely a parancsnokok 
kötelezettségeit, feladatait határozza meg.-
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II.
A fegyelmi helyzet kiértékelésénél megál

lapítottam, hogy a Határőrség és Belső Karhatalom Pa
rancsnoksága Politikai Osztálya az elmúlt időszakban 
a katonai vasfegyelem megteremtését, állandó fejlesz
tését nem tekintette alapvető feladatának, nem tárta 
fel időről-időre a hibák okait és nem tett kellő in-' 
tézkedést azok megszüntetésére, így az 1950 évi l.sz. 
tiszti parancsomat csak nagy hiányosságokkal hajtot
ták végre.-

A parancsnokok és a Politikai Osztály nem 
figyelt fel a fenyítések mechanikus alkalmazására. Az 
egységek parancsnokait nem látta, el megfelelő irány
elvekkel, hogy a fegyelem megszilárdítása terén mind 
nagyobb eredményeket tudjanak elérni. Elmulasztották 
a tiszti becsületügyi bíróság létrehozását, amely a 
tisztek fegyelmi helyzetének állandó javítására hi
vatott.-

A Határőrség és Belső Karhatalom Politikai 
Osztálya komoly mulasztást követett el, hogy nevelő 
munkájában nem tekintette egyik alapvető feladatának 
az Öntudatos katonai vasfegyelem állandó fejlesztését, 
megszilárdítását. A csapatok erkölcsi állapotát, a 
nagyszámban előforduló fegyelmezetlenségek okait nem 
tanulmányozta, A fegyelmezetlenségek megszüntetésére 
nem mozgósította kellően a politikai és párt appará
tust, valamint a DISZ szervezeteket. Nem valósította 
meg eléggé az öntudatos, katonai vasfegyelem megterem
tése térén a kommunisták élenjáró szerepét.-

A Határőrség és Belső Karhatalom tisztjei 
és parancsnokai közül sokan nem a szabályzatok szerint 
élnek. A Szolgálati Szabályzat I. rész 2. fejezet 
54., 55., 56. pontját, annak előírásait még nem vitték 
át a gyakorlatba. A parancsnokok és tisztek közül még 
sokan nem járnak elöl jó példával a fegyelem megszi
lárdítása terén, ellenkezőleg, közülük igen sokan ma
guk is számos fegyelmezetlenséget, hibát, mulasztást 
követtek el e téren.-

Jelentéktelen fegyelmezetlenségekért sokszor 
súlyosan, nagyfokú fegyelmezetlenségekért gyakran eny
hén, vagy egyáltalán nem fenyitettek. A fenyítéseket 
sok esetben a cselekmények pontos, mindenre kiterjedő 
kivizsgálása nélkül szabták ki. Igen sokszor a fenyítet- 
teket meg sem hallgatták, vagy a szabályzattal ellen
tétes, magas összegű pénzbüntetéssel súlytották,-

Gyakran előfordul, hogy a fenyítés nemét, 
nagyságát a parancsnokok a fenyítendő egyén eddigi 
magatartásának megítélése nélkül szabják ki.-
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A fentiek következtében a fenyítettek sok 
esetben nem győződtek meg elkövetett fegyelmezetlen
ségük, cselekményük súlyosságáról, a fenyítés igaz
ságosságáról, a fenyítést megtorlásnak vették.-

A kiszabott fenyítéseket az alakulatoknál 
gyakran nem tették nevelés tárgyává, így az egység 
nem tud kellően ráismerni arra, hogy a fenyített fe- 
gyelmezetlenségével bűnt követett el hazájával, né
pével szemben, így a fenyítés az egyes bajtársakat 
nem segítette hozzá ahhoz, hogy hibájától megszaba
dulva, kiváló, fegyelmezett harcossá váljon. Számos 
parancsnok azzal akarja a fegyelmet megvalósítani, 
hogy indokolatlanul, állandóan a legszigorúbb fenyí- 
téseket alkalmazza.

A parancsnokok a fegyelmi helyzet állandó 
megjavítására, a nevelésre a dicséretet - különösen 
a legénységi állományú bajtársaknál - még mindig nem 
alkalmazzák kellően. A parancsnokok nem használják 
ki a nevelésnek ezt a fontos eszközét, amelyet a Szol
gálati Szabályzat III. rész 12 §-ának 61 pontja, va
lamint a 15. §. 88.pontja számunkra biztosít, hogy
a kiváló magatartást tanusító bajtársak előző bünte
tését feloldják, illetve a büntetési jegyzőkönyvből 
töröljék.-

III.
A felsorolt hibák és hiányosságok azt mu

tatják, hogy a parancsnokok nagyrésze még mindig nem 
értette meg a Szolgálati Szabályzat fegyelmi szabály
zatának elvét. Ezen kívül a hibák forrása, hogy a pa
rancsnokok még nem értették meg eléggé azt az elvi 
különbséget, ami a kapitalista társadalom hadserege 
és a szocializmust építő országok néphadseregei fe
gyelme között van, amit Farkas Mihály Honvédelmi Mi
niszter Bajtárs az 1950 évi 04. sz. tiszti parancsá
ban néphadseregünk parancsnokai elé, mint döntő alap
elvet állított:

”A horthysta, kapitalista hadseregben a 
fegyelmet - a tiszt és honvéd közötti vi
szonyt -a munkásosztály, a dolgozó nép el
nyomatásának, kizsákmányolásának törvényei 
szabályozták,-
A szocializmust építő népi demokratikus 
rendszert új törvények mozgatják és kell, 
hogy ezek a törvények határozzák meg a nép
hadsereg fegyelmét és a tiszt és honvéd 
közötti viszonyt is, A mi honvédségünk a 
felszabadult magyar nép fegyveres ereje.
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Tisztjeink és honvédeink a dolgozó nép 
fiaiból kerülnek ki. Tisztjeinket, tiszt
helyetteseinket, tiszteseinket és honvé
dőinket egyaránt egy közös cél: a magyar 
nép ügyének, a magyar nép szabadságának 
becsülettel való szolgálata vezeti és 
fűti.”
A Határőrség és Belső Karhatalom tisztjeit, 

harcosait egyaránt a közös cél, dolgozó népünk ügyé
nek, drága hazánk szent határainak, objektumainak 
megvédése vezeti.- Határőrségünk és Belső Karhatalmi 
egységeink fegyelme magasfokú öntudaton, dicső, 
nagy Pártunk, dolgozó népünk iránti hűség és odaadás 
szilárd alapján kell, hogy nyugodjék, állandóan fej
lőd j ék. -

Ezen az alapon kell, hogy felépüljön, ki-  
alakuljon a parancsnokok és beosztottak, a tisztek  
és harcosok közötti bajtársias viszony. Csapataink  
szakmai, politikai és erkölcsi egységét csak így 
lehet mind erősebbé kovácsolni, még jobban össze
forrasztani . -

Ahhoz, hogy feladatainkat megvalósítsuk, 
az egész Határőrség és Belső Karhatalom politikai 
nevelő-munkáját döntő módon a kemény, öntudatos, 
katonai vasfegyelem megteremtésére kell beállítani. 
Ez a feladat a politikai munka központi kérdése 
kell, hogy legyen. A politikai munkások nap, mint 
nap tudatosítsák harcosainkban, hogy népünk érde
keinek megvédésére csak úgy válnak alkalmassá, ha 
feladataikat lelkiismeretesen, fegyelmezetten, pon
tosan teljesítik. Ha a szabályzatuk, esküjük szel
lemében élnek és cselekszenek.-

A Határőrség és Belső Karhatalom fegyel
mi helyzet ének megszilárdítására, a fegyelmi fenyí
tő hatalom hibáinak kiküszöbölésére

megparancsolom :
1. / A Határőrség és Belső Karhatalom Pa

rancsnoksága és Politikai Osztálya állandó alapve
tő feladatának tekintse az öntudatos, katonai vas
fegyelem megszilárdítását és továbbfejlesztését.

2. / A Parancsnokság, a Politikai Osztály 
havonként értékelje ki az alakulatok fegyelmi hely
zetét és ennek alapján a kerületi parancsnokságok 
felé adjon ki konkrét utasítást a fegyelmi helyzet 
meg javítására. Ezen utasítások végrehajtását rend
szeresen ellenőrizzék. -
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3./ A Szolgálati Szabályzat előírása, a 
Honvédelmi Miniszter Bajtárs idevonatkozó rendeletei 
alapján létre kell hozni a tiszti becsületügyi bíró
ságokat. -

4./ A Határőrség és Belső Karhatalom Po
litikai Osztálya kutassa és tanulmányozza a fegyel
mezetlenségek okait és tegyen megelőző intézkedése
ket ezek megszüntetésére. Biztosítsa a kiadott pa
rancsok, rendeletek végrehajtásának politikai felté
teleit.

5. / A Párt- és DISZ szervezeteket mozgó
sítsa a fegyelmi helyzet megszilárdítására, széles 
körben fejlessze ki, valósítsa meg a kommunisták 
élenjáró szerepét. A pártszervezetek az eddiginél 
jobban foglalkozzanak a fegyelmezetlen párttagok 
ügyeivel. Az ilyen eseteket tűzzék napirendre, tár
gyalják meg és hozzanak megfelelő határozatokat.-

6. / A kerületi parancsnokok és politikai 
vezetők havonként értékeljék ki csapataik fegyelmi. 
helyzetét és ennek alapján konkrét intézkedéseket 
foganatosítsanak a fegyelmezetlenségek megszünteté- 
sére.-

7./ A parancsnokok ne tűrjék el a fegyelem 
megsértése eseteit. Ugyanakkor a példás, kiváló ma
gatartást, kiváló eredményeket elérő bajtársakat ré
szesítsék kellő dicséretben, az előforduló fegyelmi 
vétségeket minden alkalommal tegyék az alakulatok 
előtt beható oktatás tárgyává.

8./ A hadtápparancsnokok munkájukban ál
landóan tartsák szem előtt a nép vagyonának növelé
sét, megóvását, erre oktassák a beosztottakat. Szer- 
vezzék meg a rendszeres anyagi ellenőrzést, hogy  
minden parancsnok, minden harcos betartsa a Szolgá- 
lati Szabályzat I. rész 11. fejezet 102 §-át.

1951 évben a Határőrség és Belső Karhata- 
lom egységeinél a fegyelem kérdésében gyökeres vál
tozásnak kell bekövetkezni, mert csak így tudják a 
Határőrség és Belső Karhatalom csapatai az 1950 
évi 1. számú tiszti parancsomban kijelölt feladato
kat maradéktalanul végrehajtani.-

  PÉTER GÁBOR sk.
 államvédelmi altábornagy

Helyességéért: az Államvédelmi Hatóság Vezetője
/Sin Sándor/ 

államvédelmi százados

E/62.pld.
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