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A BM Határőrség csapatainál 1957. október hónapban Őszi 
Felügyeleti Szemlét rendeltem  el azzal a céllal, hogy m egálla
pítsam  a határőr csapatok és alegységek politikai, erkölcsi é rté 
két, hadrafoghatóságát, fegyelmi helyzetét, a határőrizet és 
kiképzés állapotát, valam int az anyagi ellátottságot.

Az ellenőrzés m egállapította, hogy a Határőrség személyi 
állom ányának többsége leküzdötte az ellenforradalom  által 
okozott eszmei zűrzavart.

A nehéz körülm ények ellenére is a Határőrség szerveinél 
a tisztek, továbbszolgáló tiszthelyettesek, tisztesek és harcosok 
többsége elsajátíto tta az előírt oktatási anyagot.

A Határőrség egységeinél és alegységeinél, különösen az 
év utolsó negyedében jelentősen csökkent a büntetlen h a tá r
sértések és hazaárulások száma. Javu lt a határőrizet szervezése 
és végrehajtása. Csökkent a szolgálati vétségek száma. Javu lt 
a forgalomellenőrző-pontok m unkája. Az 1956 57. kik. évre ki
adott csapat Karckiképzési U tasítást — a személyi állomány 
kiképzését — alapjában végrehajtották. Javu lt az anyagi szer
vek tevékenysége, s a lehetőségekhez képest biztosították a 
csapatok anyagi ellátását.

Az elért eredm ények m ellett azonban még számos hiányos
ság akadályozza a Határőrség Parancsnokság és szervei jobb 
m unkáját. Az egységek parancsnokai, a törzsek és a politikai 
apparátus nem nyújto ttak  kellő segítséget az alegységparancs
nokoknak a határőrizet ellátásához. Nem elemzik rendszeresen 
a csapatok fegyelmi, erkölcsi állapotát. M egengedhetetlenül 
magas a fegyelmi vétségek száma. A büntetlen határsértések 
megelőzésére nem tettek  megfelelő intézkedéseket. Gyenge 
volt a felderítő szervek adatgyűjtése és operatív tájékoztatása.
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Az ellenforradalm i esem ények következtében a nyugati és déli 
határőrizet hónapokon keresztül rendkívül gyenge volt. A Be
lügym inisztérium  központi és megyei szervei, a Határőrség 
Parancsnokság, nagy erőfeszítéseinek eredm ényeképpen, eze
ken a határszakaszokon — a fennálló hibáktól eltekintve — a 
határ-őrizete m egszilárdult.

Nem kielégítő még a baráti államokkal közös határszaka
szok őrzése.

A tisztek kiképzése elhanyagolt. Alacsony a tisztek ha tá r
szolgálatos és harcászati elm életi felkészültsége. Igen alacsony 
a tiszthelyettesek és tisztesek képzettsége is. Nem ism erik a 
harcászat és határszolgálat rájuk  vonatkozó részét, szabályzat 
szerinti kötelmeiket. A tisztek, tiszthelyettesek és tisztesek 
képzettségéből adódóan nem kielégítő a harcosok kiképzése sem. 
Á ltalában az egész személyi állománynál alacsony az atom, 
vegyivédelm i és testnevelési kiképzés. Elhanyagolt az egységek 
és alegységek éleslövészetének előkészítése és lőelőkészítő fog
lalkozásainak levezetése. A lőkiképzésben sok az elméleti (bal
lisztikai) oktatás, ezzel szemben a személyi állomány nagyrésze 
nem ismeri az egyéni fegyverek anyagát, m űködését és az e lő 
forduló akadályok elhárítását. Az alegységek a különböző riadó- 
fajtákat nem tudják időben végrehajtani. Nem megfelelő a 
harcos állomány felszerelése.

A híradó tisztek nem ism erik megfelelően a technikai h ír
adás telepítését, berendezését, alkalmazását és a hibák elhárí
tását. A híradó tiszthelyettesek elm életi és gyakorlati felké
szültsége alacsony színvonalú, oktató-m ódszertani készségük 
gyenge.

Az egységek parancsnokai, a törzsek és a politikai appa
rátus nem vette ki részét megfelelően a kiképzési feladatok 
végrehajtásából.

Az anyagok javítása, tárolása és nyilvántartása elhanya
golt. A kerületeknél nagym ennyiségű a felesleges anyag. A ke
rületek  gépjárm űveinek karbantartottsága, a gépjárm ű szol
gálathoz beosztottak képzetlensége és részben hanyagsága 
következtében nem kielégítő. Sok a gépkocsi baleset és magas 
az üzemképtelen gépkocsik száma. *

Több alegységnél gyenge az egészségügyi szolgálat, hiá
nyos az ellenőrzés és igy sok helyen nem kielégítő az egyének 
és a körletek tisztasága.
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A BM Határőrség egységeinél, alegységeinél meglévő h ibá
kat és azok okait következetes, céltudatos m unkával fel kell 
számolni. Ennek érdekében az 1957/58. kiképzési év főfeladatát 
az alábbiakban határozom meg :

Magas fokra kell emelni az eskü szellemében a hivatássze- 
retetet, a felelősségérzetet, az éberséget, a határőrizet minden 
területén. Meg keli akadályozni, hogy büntetlen határsértések 
legyenek. Elszánt harcot kell folytatni az ember- és árucsem
pész tevékenység megakadályozására. Magas fokra kell emelni 
a harckészültséget, az egységek és alegységek harci és politikai 
kiképzését, a korszerű határőrizeti és harcászati elveknek meg
felelően.

E feladatok végrehajtása érdekében

M E G P A R A N C S O L O M :
Politikai nevelőmunka és a határőrizet terén :

1. Tovább kell javítani a BM H atárőrség Országos Parancs
nokság törzse, a Politikai Csoportfőnökség, a csapatok tö r
zsei és politikai osztályai tervező, szervező, irányító  m un
káját, tevékenységüknek szoros kapcsolatban kell lenni az 
alegységekkel. Az irányító, ellenőrző munka m egjavításá
nak több és konkrétabb segítségben kell kifejezésre ju tn i.

2. A BM Határőrség Országos Parancsnokság szüntelenül 
tanítsa az egységek parancsnokait a beosztottakkal való 
foglalkozás hely e s  módszereire. Széleskörben kell a l
kalmazni az egyénekkel való rendszeres foglalkozást. A 
vezetést, elsősorban az élő személyes kapcsolaton keresztül 
kell m egjavítani.
A parancsnokok állítsanak nagyobb követelm ényeket a 
politikai m unkások elé, a politikai nevelőm unka m egjaví
tása, a határszolgálat ellátása, a kiképzési feladatok végre
hajtása terén. Ennek érdekében a Politikai Csoportfőnök
ség gondoskodjon a politikai munkások rendszeres tovább
képzéséről.

3. A BM Határőrség Országos Parancsnoka követelje meg a 
csapatok parancsnokaitól és politikai helyetteseitől, hogy 
neveljék a személyi állom ányt hazafiságra és p ro letár
nemzetköziségre, bátorságra és öntevékenységre, a többi
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fegyveres szervek iránti megbecsülésre, szeretetre. M élyít
sék el a személyi állományban a Szovjetunióhoz való ra 
gaszkodást és hűséget.

4. A parancsnokok rendszeresen értékeljék egységeik, alegy
ségeik fegyelmi helyzetét. El kell érni, hogy alapvető javu
lás legyen a fegyelmi- erkölcsi állapot m egszilárdításában. 
A fegyelmezetlenségek megszüntetése érdekében a fegye
lem sértőkkel szemben jobban fel kell használni a kollektíva 
nevelő erejét. A H atárőrségnél 1958. február 1-ig létre kell 
hozni a tiszti becsület bíróságokat.

5. Az egységek és alegységek kultúrhelyiségeit a határőrök 
kulturális pihenő otthonává kell tenni. A BM Anyagi és 
Technikai Főosztály gondoskodjon a Határőrség ku ltú r- 
szobáinak berendezéséről. El kell látni az egységeket és 
alegységeket agitációs anyagokkal, plakátokkal és képsoro
zatokkal, melyek illusztrálják hazánk és a népi dem okra
tikus országok elért politikai és gazdasági sikereit, a 
kapitalista országok dolgozóinak harcát. Kézzelfogható 
adatokkal ki kell m utatni az adott egység elért eredm ényeit 
és hiányosságait. Széleskörűen ism ertetni kell a szolgálat
ban, a harcászati, politikai kiképzésben, a fegyelemben 
k itűn t kiváló harcosokat.

6. A BM Határőrség Országos Parancsnoksága, a kerü let
parancsnokok és törzsek tegyenek hathatós intézkedéseket, 
hogy m egszűnjenek az egyes helyeken még tapasztalható 
megvesztegetések, összejátszások az ellenséggel. Az állo
m ány tisztjei, továbbszolgáló tiszthelyettesei és sorállom á
nya gyűlölje az ellenséget és ne engedjék meg, hogy 
büntetlen  határsértések legyenek.

7. A kerületek törzsei és a kerület más szervei együttm űkö
désével ki kell alakítani a gyors és operatív intézkedésekre 
képes vezetést.
Meg kell szüntetni a törzsek m unkájában még fellelhető 
szervezetlenséget, bürokratizm ust, a határőrizet m egjavítása 
érdekében hatékonyabbá kell tenni, elsősorban az őrsök 
segítségnyújtását és meg kell javítani a járőrszolgálat te 
vékenységét. Az ellenőrzést céltudatossá, tervszerűvé és 
folyamatossá kell tenni.

8. A kerü letparancsnokok és a politikai apparátus gyökeresen 
javítsa meg a határm enti lakosság és a Határőrség közötti
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viszonyt. Tervszerű nevelőm unkával el kell érni, hogy 
hónapról-hónapra javuljon a határm enti lakossággal az 
együttműködés.

9. A határőrizeti feladatok jobb ellátása érdekében rendsze
resen értékelni és tanítani kell az ellenség módszereit, 
elsősorban a Határőrséghez került új tisztekkel, hogy ered
ményesen tudják a határm enti operációkat végrehajtani. 
A BM Határőrség Országos Parancsnoka személyesen és 
törzsén keresztül rendszeresen ellenőrizze a kerü let és 
zászlóalj törzsek, valam int az őrsparancsnokok ilyen irányú 
felkészültségét.

10. Meg kell javítani a forgalomellenőrző-pontok tevékenysé
gét. Akiknek nincsenek rendben az iratai azokkal szemben 
a parancsokban, utasításokban m eghatározott módon kell 
eljárni. Nem engedhető meg, hogy a szükséges iratok nél
kül a ha tárt bár ki is átlépje. Népi demokráciánk érdekében 
nincs helye semmiféle engedménynek. Ugyanakkor a FEP 
beosztottai ku ltu rá lt módon foglakozzanak a határon át
kelőkkel.
Ennek érdekében meg kell szüntetni a FEP személyi állo
m ány fluktuációját, biztosítani és tovább kell fejleszteni a 
meglévő technikai eszközöket. Nagy gondot kell fordítani 
az átkelőhelyek ku ltu rá lt berendezésére.

11. K orszerűsíteni kell a nyugati határ műszaki berendezéseit, 
a rendelkezésre álló költségvetési kereteken belül. El kell 
érni. hogy műszaki akadályrendszerünk ne csak m ennyisé
gileg de minőség és technikai fejlettség szempontjából is 
megfeleljen a határőrizeti követelményeknek. El kell látni 
a csapatokat a legújabb típusú jelzőkészülékekkel, nyomsáv 
ellenőrzőlámpákkal, hogy ezek a kiegészítő eszközök ered
m ényesebbé tegyék a határőrizet szilárdságát.

12. A kerületparancsnokok állítsanak magasabb követelményt 
az állom ányukban szervezett szolgálati kutyavezetők felé. 
A Határőrség központi kutyakiképző iskoláján az oktatás 
színvonalát emelni kell. Olyan hivatásos kutyavezetőket 
kell kiképezni, akik nemcsak a kutyával végzendő nyomo
zómunkában jártasak, hanem  képesek a harcosok kutya
vezetői kiképzését is irányítani.

Felderítés terén :
1. Fel kell számolni a bürokratikus irodai vezetést, a veze

tőknek többet kell a helyszínen ellenőrizni és segíteni.
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A vezetők foglalkozzanak többet a konkrét ügynöki m unká
val, az ügyek feldolgozásával. A felderítő szervek vezetői 
személyesen és aktívan vegyenek részt a hálózat beszer
vezésében, nevelésében, irányításában és ellenőrzésében.

2. Gyökeresen meg kell javítani a felderítő szervek elemző 
m unkáját, rendszeresen tanulm ányozni és értékelni kell a 
kerületek operatív helyzetét, az ellenséges felderítő szervek 
tevékenységének irányát és módszerét, a határsértők által 
használt csatornákat és ravaszságokat. Dolgozzanak ki 
közös tervet melynek alapján m űködjenek együtt a BM 
Központi és megyei, valam int a honvédség felderítő szer
veivel.

3. Meg kell szervezni és biztosítani kell a felderítő  szervek 
rendszeres politikai, katonai és szakmai továbbképzését

Harckiképzés terén :
1. Az 1957/ 58. kiképzési évben a harckiképzést úgy kell tekin

teni. m int a határőrizet, harckészültség és katonai rend 
m egszilárdításának alapvető eszközét. A csapatok törzsei
nek és az alegységparancsnokoknak úgy kell dolgozni, hogy 
egyetlen alegység se legyen „Nem megfelelő” értékelésű. 
Megkövetelem a BM Határőrség valam ennyi tisztjétől, hogy 
állandóan fejlessze katonai és politikai tudását. Tanulm á
nyozzák a  szabályzatokat, utasításokat és parancsokat, az 
idegen hadsereg szervezését, azok technikai eszközeit és 
harceljárását, valam int a vegyivédelemhez szükséges esz
közök technikai adatait, azok gyors és helyes alkalmazását. 
Ism erjék a harcászat elveit és technikai adatait atom- és 
vegyifegyverek alkalm azásának viszonyai között.

2. Fokozni kell a törzsek kiképzését és összekovácsoltságát, 
hogy képesek legyenek az alegységek határozott vezetésére, 
a határőrizet megszervezésére, a kiképzés irányítására, a 
korszerű viszonyoknak megfelelő m unkamódszerrel.
Meg kell szüntetni a törzsekben a nagyfokú és sok esetben 
felesleges papírm unkát. Át kell térni az alárendeltekkel 
való személyes kapcsolat m egterem tésére. Magas színvonal
ra kell emelni a törzskultúrát.

3. A BM Határőrség Országos Parancsnoka és törzse, az 
Országos Parancsnokságon és a csapatoknál m egtartott 
m ódszertani foglalkozásokkal biztosítsa a harckiképzés 
módszerének m egjavítását.
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4. A határszolgálatos és harcászati kiképzéssel biztosítani kell 
hogy az őrsök harcosai, járő r- és rajparancsnokai minősé
gileg — m inden körülm ények között — meg tudják oldani 
a végrehajtószolgálattal kapcsolatos feladataikat. A kikép
zés m inden esetben szem léltető és gyakorlatias legyen. El 
kell érni. hogy a rajparancsnokok képesek legyenek m inden 
időben s bárm ilyen harchelyzetben rajaik harcának veze
tésére, atom - és vegyifegyverek alkalmazásának viszonyai 
között.
A csapatok parancsnokai és törzsei fordítsanak különös 
gondot a csapatok lőkészségének növelésére. Biztosítani kell 
a lőkiképzés, különösen az éjjeli lőgyakorlatok anyagi 
feltételeit.
Az 1957/ 58. kiképzési évben a testnevelési kiképzést fő 
kiképzési ágnak kell tekinteni. Ennek érdekében minden 
törzsben és alegységnél biztosítani kell a testnevelési 
kiképzés anyagát.

5. Megkövetelem a BM H atárőrség Országos Parancsnokától, 
az egység, alegységparancsnokoktól és törzsektől a kikép
zési tervekben m eghatározott feladatok m aradéktalan vég
rehajtását. A végrehajtást a BM Határőrség Országos 
Parancsnoka személyesen és törzsén keresztül rendszeresen 
ellenőrizze. Az egységek parancsnokait negyedévenként 
szóban számoltassa be a kiképzés állapotáról.

Híradás terén :
1. Meg kell javítani a híradás állapotát, biztosítani kell, hogy 

a parancsok és a jelentések a meglévő híradó hálózaton 
keresztül azonnal és fennakadás . nélkül továbbíthatók 
legyenek.

2. Emelni kell a híradó tisztek szakképzettségét és el kell 
érni, hogy az 1957 58. kiképzési év végére tökéletesen el
sajátítsák az összes híradóeszköz kezelését, telepítését és 
alkalmazását, továbbá a főbb híradóeszközöket tudják 
önállóan javítani.
El kell érni, hogy az egész híradó személyi állom ány képes 
legyen — szakképzettségtől függetlenül — akár vezetékes, 
vagy rádiós beosztásban a razziák híradását biztosítani.

Anyagi szolgálat terén :
1. A hadtáp tisztek fokozzák elm életi tudásukat és tökéletesít

sék gyakorlati jártasságukat a határőrizet és kiképzés,
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valam int hadm űvelet esetén az anyagi, technikai biztosítás 
terén.

2. A gépjárm űveket és egyéb járm űveket állandó harckész 
állapotban kell tartani, hogy azokat minden időben a ha
tárőrizet érdekében fel lehessen használni'. A tehergépko
csik kétharm ada zárolt riadókészlet legyen, felbakolt 
állapotban.
A gépkocsi balesetek csökkentése érdekében a hadtápfőnö
kök szervezzék meg a gépkocsivezetők elméleti és gyakor
lati továbbképzését.

3. A parancsban m eghatározott feladatokat csak egészséges 
személyi állom ánnyal tudják végrehajtani ezért a parancs
nokok adjanak meg m inden tám ogatást az egészségügyi 
szolgálat munkájához. Nagy gondot kell fordítani az állo
m ány egészségügyi szabályainak oktatására. A Határőrség 
parancsnoka utasításban szabja meg az ellenőrzés módját.

Elvárom a parancsnokoktól, tisztektől, tiszthelyettesektől, 
tisztesektől és harcosoktól, hogy erejüket nem kímélve,: szívós, 
állhatatos m unkával harcoljanak a Határőrség elé állított fela
datok végrehajtásáért.

Parancsom at az egész személyi állomány előtt, a rájuk 
vonatkozó m értékben, ki kell hirdetni és oktatás tárgyává kell 
tenni, hogy minden tiszt, tiszthelyettes, tisztes és harcos 
egyénileg értse feladatát, amely az 1957/ 58. kiképzési évben 
ráhárul.

BISZKU BÉLA sk.
a Magyar Népköztársaság Belügyminisztere
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K észült a BM Hőr. Orsz. Pság. házinyom dájában. 
Nyom tatva : 150 példányban. 

Sokszorosítási Napló sorszáma : 29. 
Budapest, 1958. jan u ár 11.
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