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SUBA János 
Magyarország határán létesített műszaki zárak felszámolása 1956-ban1 

 
A magyar pártvezetés teljesen magáévá tette a szovjet pártvezetés helyzetértékelését a nemzetközi 
helyzet „fokozódásáról” és a harmadik világháború kitörésének lehetőségéről. A magyar katonai célok 
között Jugoszlávia fontos helyet foglalt el. Jugoszlávia önállósuló politikáját, a nyugati világ orszá-
gaihoz való közeledését a legsúlyosabb vádakkal illették. Ezek a politikai torzulások maguk után von-
ták a magyar hadsereg-fejlesztési tervek fokozott ütemű gyorsítását és irreális méretű bővítését. A had-
műveleti elképzelések alapján kidolgozott tervekben fontos szerep jutott a magyar-jugoszláv határsza-
kasz megerősítésének, műszaki biztosításának, illetve később a határszakaszon kiépített erődvonalnak. 

Először az ország déli határának műszaki biztosítása, drótakadályokkal való lezárása történt meg. 
Már 1949 elején megkezdték a déli és a nyugati határvonalnál a „határvédelem műszaki alátámasztá-
sát.” Ez a műszaki akadály egy- és kétsoros drótkerítésből állt. 1949 decemberében a határőrség – 
amely 1945-től a kommunista párt befolyása alatt állt – kivált a honvédség kötelékéből és az Államvé-
delmi Hatóság alárendeltségébe került. Ez azt jelentette, hogy a határvédelem belső funkciói kerültek 
előtérbe, melyek arra voltak hivatva, hogy az ország lakosságát megakadályozzák a határ megközelíté-
sében és átlépésében.2 

1949 nyaráig 227,5 kilométer kettős drótkerítést és 194,55 kilométer egyes drótkerítést építettek 
meg. Ezt később, összesen 942 559 folyóméter hosszúságban, aknazárral egészítették ki,3 

 572 139 fo-
lyóméteren 49 M. gyalogsági taposóaknák, 343 752 folyóméteren pedig 49 M. érintőaknák felhaszná-
lásával; 26 658 folyóméteren vegyes aknamezőt telepítettek, összesen mintegy 2 000 000 aknát.4 

1949-től 1955 végéig folyamatos volt az aknásítás és az aknasűrűség növelése, mert a 49 M. tapo-
sóaknákat – amelyek élettartama csak 1–2 év volt – 1952-től cserélni kellett. 1949-ben az aknamező-
ket a drótakadályok közé telepítették, ám ez nem vált be, ezért 1952-től a különösen „veszélyeztetett” 
szakaszokat többsoros aknamezővel látták el. 

A magyar-jugoszláv vegyes bizottság a műszaki zárak megszüntetéséről folytatott tárgyalásain 
megállapította, hogy a zárak fenntartása rossz hatással van a kapcsolatok rendezési folyamatára. Ked-
vezőtlenül befolyásolja a határ menti lakosság életkörülményeit, különös tekintettel a földek megmű-
velését. Megállapították, hogy Jugoszlávia részéről már 1955 májusában megkezdődött az aknamezők 
felszámolása. 

1956 májusában az osztrák kommunista párt is kéréssel fordult az MDP Központi Vezetőségéhez 
a határzárak megszüntetése érdekében. A Magyar Népköztársaság kormánya nyilatkozataival és az 
osztrák semlegesség gyors elismerésével kifejezésre is juttatta, hogy szélesíteni kívánja a jószomszédi 
kapcsolatokat. 

A Magyar Népköztársaság kormánya 1955. szeptember 1-jei határozatával rendelte el a taposóak-
nák felszedését és a robbanóanyagok összegyűjtését. Ez azt jelentette, hogy a műszaki zár teljes terü-
letén ki kellett irtani az aljnövényzetet, le kellett bontani a drótkerítéseket, fel kellett szedni a gyalog-
ság elleni taposóaknákat és a helyszínen meg kellett, semmisíteni az érintőaknákat.5 

A kormánydöntés alapján a BM Határőrség és a Magyar Néphadsereg műszaki csapatai 1955 ok-
tóberében hozzákezdtek a határzárak eltávolításához.6 A határőrség parancsnokának a Belügyminiszté-
riumhoz küldött jelentése szerint a 3., 4. és 5. kerület szakaszain az aknamentesítést 1955. november 
26-án kezdték meg és 1955. december 13-ig a három kerületben 185 851 m2 területet mentesítettek és 
10 322 db aknát semmisítettek meg.7 Az intenzív mentesítési munka azonban csak 1956. március 26-
tól indult. Akkor született meg ugyanis az Országgyűlés határozata, és a Minisztertanács rendelete a 
határzárak eltávolításáról; a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium döntése nyomán elké-
szültek a mentesítés végrehajtására vonatkozó konkrét elképzelések.  
 
Tervek 
A konkrét tervezés lényegében 1955. november 22-én indult, az után, hogy a belügyminiszter a honvé-
delmi miniszter segítségét kérte a déli határon lévő műszaki zárak felszámolásához. Az átirat szerint a 
határőrség műszaki erői már megkezdték a munkát, de szükségesnek ítélték a honvédség segítségét is. 
Az erre vonatkozó tervet a Belügyminisztérium 1955. december 3-án terjesztette a Honvédelmi Mi-
nisztérium elé.8 A terv szerint a zárak eltávolítását a határőrség végzi, melynek során a déli szakaszon 
630 km kétsoros drótakadályt kell felszámolni, s a közöttük és előttük telepített 950 000 taposóaknát 
és 2 500 érintőaknát felszedni és hatástalanítani. A mentesítendő terület – 10 m szélességgel számolva 
– 6 300 000 m2, azaz 1095 katasztrális hold. A határőrség az aknamentesítésre 120 műszaki katonával,  
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a drótakadály eltávolítására 320 határőr sorkatonával rendelkezik, így a feladatot 469 nap alatt tudná 
megoldani. A munkák gyorsítására a határőrséget 300 fővel kellene megerősíteni, melyre a HM Mű-
szaki Főnökség szerint a 2. önálló aknakutató zászlóalj volna a legmegfelelőbb. Az így megerősített 
határőrség 140 nap alatt hajthatná végre a felszámolást.9 

A mentesítési munkák érdekében más jellegű feladatok is megoldásra vártak. Részletes műszaki 
felderítés után, az okmányok – az aknamezők törzskönyvei – alapján, meg kellett határozni a telepítés 
rendszerét. Ezután következhetett a részletes tervek egyeztetése és felterjesztése a Belügyminiszté-
riumhoz 1956. január 15-ig. 

Végre kellett hajtani továbbá az aknamentesítésben résztvevő személyi állomány kiképzését, 
amire a terv szerint két hónap állt rendelkezésre a nagyatádi határőrzászlóalj területén, a 2. önálló 
(honvéd) aknakutató zászlóalj tematikája alapján, ám a BM Határőrség műszaki szaktiszti állományá-
val.10 

A határőrök munkáját a Határőr Parancsnokság, a 2. önálló aknakutató zászlóaljat az MN Mű-
szaki Főnökség irányította, az egységes vezetést a két minisztérium részéről létrehozott szűk csoport 
végezte volna. 

A mentesítés a terv szerint 1956. március 15-től 1956. április 6-ig Felsőszölnöktől délnyugati 
irányba haladt volna az Őriszentpéter–Nemesnép irányban, október 19-ig pedig a Lenti–Kübekháza 
irányban, a mentesítő erők települési helyeinek pontos meghatározásával. A fenti elképzelések mind a 
létszámra, mind a mentesítendő területek elosztására vonatkozóan változhattak.  

Az MN Műszaki Csapatok parancsnokának 01612/5. sz. feladatterve rögzítette a végrehajtó szer-
vezeteket és meghatározta a szükséges létszámot:11 

– a VI. hadtest területén (112 km hosszúságban) 150 tiszt, 76 tiszthelyettes, 504 honvéd, 40 tartalé-
kos tiszt, 280 tartalékos honvéd, összesen 1050 fő; 

– a IX. hadtest területén (88 km hosszúságban) 112 tiszt, 54 tiszthelyettes, 373 honvéd, 30 tartalékos 
tiszt, 210 tartalékos honvéd, összesen 779 fő; 

– a III. hadtest területén (86 km hosszúságban) 99 tiszt, 48 tiszthelyettes, 319 honvéd, 30 tartalékos 
tiszt, 210 tartalékos honvéd, összesen 706 fő; 

– a határőrség műszaki zászlóalja (142 km hosszúságban) 54 tiszt, 17 tiszthelyettes, 600 honvéd, 
összesen 671 fő; 

– az aknakutató zászlóalj (100 km hosszúságban) 48 tiszt, 12 tiszthelyettes, 400 honvéd, összesen 
460 fő. 

Összességében 538 km hosszúságban 463 tiszttel, 207 tiszthelyettessel, 2196 honvéddal, 100 tar-
talékos tiszttel és 700 tartalékos honvéddal, összesen 3666 fővel számoltak a tervek.12 

 
A déli határszakasz aknamentesítése  
A BM Határőrség országos parancsnoka 1956. március 10-i, a belügyminiszter-helyetteshez felterjesz-
tett javaslatában a déli határszakasz mentesítésével kapcsolatban a következőket írta: „a déli határsza-
kaszon az aknamezők és a drótakadályok eltávolítását 558 km hosszban kell elvégezni. 

Ehhez rendelkezésre áll: egy határőr műszaki század, (a kerületek műszaki szakaszai), a vezényelt 
állományból felállításra kerülő önálló határőr műszaki zászlóalj három századdal, 15 fő tűzszerész a 
BM légoltalmi zászlóalj állományából, valamint a honvédségtől a 2. önálló aknakutató zászlóalj, teljes 
létszámával és 120 főnyi erősítéssel.”13 

Az MN műszaki parancsnok – aki teljes felelőséggel tartozott a mentesítés végrehajtásáért – pon-
tosan meghatározta a végrehajtó műszaki csapatok állományát, a mentesítésre történő felkészítés fela-
datait, a mentesítendő határszakaszokat és a határidőket.  

Figyelembe véve, hogy a mentesítés terén a Magyar Néphadsereg műszaki csapatai közül a 2. 
önálló aknakutató zászlóalj rendelkezett a legtöbb tapasztalattal, őket jelölte ki a mentesítő állomány 
kiképzőjévé. A zászlóalj ugyanis 1955 őszén már hajtott végre próbamentesítést, és kialakította az ak-
namentesítés eszközeit és módszereit, illetve 1956 februárjában, Marcaliban, kiképzett mintegy 150–
160 tisztet és tiszthelyettest is a különböző műszaki alakulatok állományából. 

A műszaki parancsnok 1956. április 17-i parancsa értelmében az aknakutató zászlóaljnak a men-
tesítő erők felkészítése után a déli határszakaszon 101 km hosszban kellett végrehajtania a mentesítést. 

A parancs rögzítette a sávhatárokat és meghatározta a végrehajtás határidejét (kezdés 1956. már-
cius 28-án; befejezés 1956. június 20-án). 

A kiképzés terén elrendelte 800 fő tartalékos felkészítését, valamint a hadtest és hadosztály mű-
szaki zászlóaljak segítésére azok 60 fővel való megerősítését a mentesítés teljes időtartamára.14 
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A zászlóalj a kiképzés megkezdése előtt, 1956. március 17-én Marcaliból áttelepült Szegedre (a 
karhatalmi tiszthelyettes Iskolába). Március 28-án kezdték meg a mentesítést a Kübekházától keletre 
eső területen és a Tisza bal partjánál, és április 16-án fejezték be. Ez idő alatt 15 km-es szakaszon 
19 711 gyalogság elleni aknát semmisítettek meg. 

A zászlóalj április 17-én áttelepült Hódmezővásárhelyre, ahol a hadosztály műszaki zászlóaljak 
kiegészítésére bevonultatott tartalékos állomány kiképzését végezte. A 800 fő tartalékos 10 századba 
szervezve érkezett a helyőrségbe. A kiképzésre, a mentesítendő rendszernek megfelelően, 10 század-
gyakorlóteret kellett berendezni április 24-én 18.00 óráig. A szükséges aknaanyagot a határőrség szol-
gáltatta, a többi anyagot Hird településről szállították át április 18–19-én. 

A kiképzés 1956. április 23-tól 1956. május 12-ig tartott. Az összes kiképzési idő 128 óra volt, 
melyből 10 órát robbantásra, 10 órát aknaismeretre, 88 órát az aknamentesítés ismertetésére és gyakor-
lására fordítottak. Ez alatt az idő alatt elsajátították mindazokat a fogásokat, amelyek szükségesek vol-
tak a mentesítés biztonságos végrehajtásához.  

A tartalékosok kiképzése után az aknakutató zászlóalj május 17-től a Tisza jobb partján folytatta 
tevékenységét. A déli határszakaszon négyszer települt át, naponta 1600–2000 folyómétert tisztított 
meg, és Madarason fejezte be a munkát. Kübekháza és Madaras között 91 500 folyóméternyi területet 
mentesített, 97 600 gyalogsági taposóaknát és 25 érintő aknát semmisített meg. Ezt követően áttelepült 
a nyugati határszakaszra.15 

Az önálló határőr műszaki zászlóalj 1956. április 21-ig Nagyatádon folytatott kiképzést, majd át-
vonult Gara körzetébe, ahol június 15-re befejezte a mentesítést.  

A hadtestek műszaki zászlóaljainak április 25-től június 15-ig tervezett, de július 20-ra elhúzódott 
tevékenységéről a BM Határőrség Országos Parancsnokságának 1956. március 28. intézkedése ad tá-
jékoztatást. 

A zászlóaljak kezdő települési helyei (kezdő pontjai): 29. műszaki zászlóalj Katymár, 92. műsza-
ki zászlóalj Gerechátmajor, 53. műszaki zászlóalj Kásás, 19. műszaki zászlóalj Szentborbás, 15. mű-
szaki zászlóalj Péterhida , 14. műszaki zászlóalj Somogyudvarhely , 82. műszaki zászlóalj Tótszerda-
hely, 67. műszaki zászlóalj Tornyiszentmiklós, 68. műszaki zászlóalj Nemesnép, 30. műszaki zászlóalj 
Szalafő. A munkát a zászlóaljak a kezdőponttól nyugati irányba haladva, a saját terveik alapján végez-
ték.16 

 
A nyugati határszakasz mentesítése  
A Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium jelentései szerint a nyugati határszakaszon a ha-
tárőrség önálló zászlóalja (1956. május 9-től), a 2. önálló aknakutató zászlóalj (1956. július 27-től), il-
letve a hadtestek műszaki zászlóaljai (a 6. hadtest négy műszaki zászlóalja 1956. június 1-től) vettek 
részt a műszaki zárak felszámolásában. Az aknakutató zászlóalj 1956. július 23-án indult el és 24-én 
este érkezett meg az új munkaterületre, a sorokpolányi erdőbe.17 

A nyugati határszakaszon telepített robbanó aknazárak és a nem robbanó műszaki zárak (drótaka-
dályok) a földrajzi körülmények miatt lényegesen eltértek a déli szakaszon telepített záraktól. A dom-
borzati viszonyok és a terep fedezete, a buja növényzet nagyon megnehezítette a felderítést és a men-
tesítést. Különösen az érintőaknák okoztak sok gondot, ezért olyan, új módszert kellett kidolgozni, ami 
lehetővé tette a biztonságos munkát. Az eljárást a zászlóalj személyi állományával egynapos foglalko-
zás keretében ismertették meg, és csak ez után (július 27-én) kezdődhetett a terep mentesítése, ám így 
is történtek sérülések, elsősorban a nehéz terepviszonyok miatt. Komoly gondot okozott a Szentpéterfa 
község határában, a nagymázsai őrs területén rendszertelenül telepített aknák felszedése, amit a sűrű 
növényzet és a kemény talaj is nehezített.  

A zászlóalj a nyugati határszakaszon, négy őrs területén, 36 850 folyóméter hosszban mentesített, 
melynek során megsemmisített 5 769 gyalogsági taposóaknát és 2 435 érintőaknát. Mentesítetlen terü-
letet nem hagyott hátra. A munkát szeptember 19-én fejezte be,18 a két határszakaszon, összesen 128,4 
km-en, 104 359 taposóaknát és 2 460 db érintőaknát semmisített meg. A kimagasló teljesítményért 224 
fő kapott kitüntetést. 

Az önálló határőr műszaki zászlóalj a nyugati határszakaszon az első ütemben, május 9-től 21-ig, 
két század erővel, a magyar-osztrák vízügyi egyezményben foglaltak szerint, a Pinka folyó mentén, hét 
helyen, összesen 12 km-en számolta fel a műszaki zárat. Ez idő alatt a zászlóalj két százada Sopron 
térségben előkészítő munkát végzett. 

A második ütemben a zászlóalj a Fertőrákos–Tőzeggyár, a harmadik ütemben a Tőzeggyár–Rajka 
szakaszon, majd Nagycenk–Peresznye területén; végül a Nagycenk–Fertőrákos (a soproni zsák) közöt-
ti szakaszon végezte el a mentesítést. 
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A nyugati határszakaszon történő mentesítési munkálatokban a honvédség részéről a 6. hadtest 
82., 67., 68. és 30. műszaki zászlóalja vett részt. Munkájukat július 1-jén a déli határról végrehajtott 
áttelepüléssel kezdték meg. Munkaterületük a magyar-jugoszláv-osztrák hármas határtól (a Pinka fo-
lyó körzetének kivételével) Kőszeg térségéig terjedt.  

A kormány által elrendelt mentesítési feladatok végrehajtását mind a Honvédelmi Minisztérium 
mind a Belügyminisztérium fokozott figyelemmel kísérte, és jelentést kért a Magyar Néphadsereg mű-
szaki parancsnokától a munka állásáról. A jelentés megállapítja, hogy a déli és a nyugati határszaka-
szon folyó aknamentesítésben a Magyar Néphadseregtől 11 műszaki zászlóalj, a BM Határőrségtől pe-
dig 1 határőr műszaki zászlóalj vett részt, összesen 3 666 fővel. Az eltelt időszakban:  

– a 3. hadtest zászlóaljai 78 850 folyóméterrel végeztek, elmaradásuk 98 000 folyóméter (45 %); 
– 6. hadtest zászlóaljai 72 032 folyóméterrel végeztek, elmaradásuk 75 000 folyóméter (28 %); 
– a 9. hadtest zászlóaljai 115 887 folyóméterrel végeztek, elmaradásuk 68 000 folyóméter (62 %); 
– a 2. önálló aknakutató zászlóalj 70 156 folyóméterrel végzett, elmaradása 30 000 folyóméter (70 %). 

A Magyar Néphadsereg összesen 336 925 folyóméterrel végzett, hátra volt még 271 000 folyó-
méter (51 %), a határőr műszaki zászlóalj 66 008 folyóméterrel végzett, hátra volt még 293 000 folyó-
méter (30 %). Összesen 402 923 folyóméter mentesítése készült el, hátra volt még 564 000 folyóméter 
(40%). A Magyar Néphadsereg erőire további 271, a BM Határőrségre 293 km várt még.19 

A munkák befejezésére vonatkozóan a jelentés rögzítette: a Minisztertanács által meghatározott 
határidő (augusztus 15.) az adott körülmények között nem tartható, mert: 

– a rendkívüli események miatt több esetben szüneteltetni kellett a munkát;  
– a mentesítés egyes fogásait újból gyakorolni kellett;  
– bár a hadtest műszaki erői (1956. augusztus l-től) 13 zászlóaljból álltak, de állományuk kis létszá-

mú volt; a tényleges munkát végzők száma zászlóaljanként 80–120 fő volt, így a honvédségi műszaki 
zászlóaljak összlétszáma csak 1 300 főt tett ki;  

– több napos kiesést idézett elő a rendkívüli nehéz terep és a rossz időjárás;  
– az úgynevezett „kizárt területek” nagyságát a határőrség nem tudta megadni, így azokkal nem szá-

moltak, a munka folyamán ugyanakkor egy további 60 km nagyságú terület mentesítését is el kellett 
végezni;  

– a határőrség a tervezettnél két héttel később kezdte el a munkát;  
– a rendszertelen telepítés miatt – amiről semmilyen okmány nem állt rendelkezésre – a munka las-

san, fokozott óvatossággal haladt.  
Mindezeket figyelembe véve a munka augusztus 15–20. közötti befejezése várható, de csak abban 

az esetben, ha a zászlóaljakhoz bevonultatott állomány a feladat elvégzéséig visszatartható. Amennyiben 
a tartalékos állomány július 15-én leszerelne, és helyette a Magyar Néphadsereg vezérkari főnökének he-
lyettese a 12. műszaki dandártól kirendeli a 97. és 111. műszaki zászlóaljat (összesen 374 fő), a munkák 
1956. szeptember 20-ra fejeződnének be. A befejezés ideje azért tolódna ki, mert így az aknamentesítés-
ben résztvevők létszáma az Magyar Néphadsereg részéről 454 fővel csökkenne. Ez a megoldás az előbbi 
1.700.000 Ft-tal szemben 4 526 000 Ft többletkiadással járna.20 

A katonai felső vezetés az utóbbi mellett döntött és 1956. július 20-ával kirendelte a két alakulatot 
a műszaki zárak mentesítésére.21 A 800 tartalékos 1956. augusztus 1-én leszerelt. 

A műszaki zárak déli és nyugati határszakaszon végrehajtott felszámolásáról szóló összesített je-
lentésből megállapítható, hogy a Magyar Néphadsereg és a Belügyminisztérium kirendelt műszaki csa-
patai 1956. március 28-tól 1956. október 20-ig 774 km-en mintegy 700 000 db taposó-, illetve érintő-
aknát hatástalanítottak. A munkák során 35 fő szenvedett sérülést.  

A déli és a nyugati határszakasz teljes aknamentesítésének végrehajtásáról a belügyminiszter és a 
honvédelmi miniszter 01458. számú, a Központi Vezetőséghez, a Minisztertanácshoz és a Honvédelmi 
Tanácshoz felterjesztett jelentése22 ad megbízható tájékoztatást, amely szerint a műszaki alakulatok 
1956. szeptember 18-ra befejezték a műszaki zárak teljes eltávolítását. Ennek során összesen 1018 km 
hosszú műszaki zárat távolítottak el. A munkák során 2 fő meghalt, 17 fő súlyosan, 20 fő könnyebben 
megsérült. 

Az 1956-os forradalom leverését követően a szovjet és a magyar párt- és állami vezetés megálla-
pította, hogy „annak kiváltásában a nyugati államok és Ausztria aktív közreműködésének” is jelentős 
szerepe volt. Ezért a forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1957. március 22-i határozata alapján a hon-
védelmi miniszter elrendelte a nyugati országhatár műszaki zárakkal való lezárását, és az újraaknásítás 
végrehajtását. Így a nyugati határ mentén 1962 végére 282 km új típusú műszaki zár épült. Az osztrák 
határ teljes lezárását 1963-ra fejezték be.  
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