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Tárgy: Az új Szolgálati Szabályzatok: a Belszolgálati Utasítás, a Fegyelmi Utasítás, a Hely
őrségi Utasítás érvénybe léptetése.

A Magyar Néphadsereg új Szolgálati Szabályzatával azoknak a törvényeknek a gyűjteménye lép 
érvénybe, melyek a csapatok életét és életmódját szabályozzák, meghatározva a katonák jogait és 
kötelességeit, valamint egymáshoz való viszonyukat. Ezek az új szabályzatok szilárd törvény
ként foglalják magukban a szigorú rend és a magasfokú katonai fegyelem alapjait és így 
csapataink életének és harci tevékenységének irányítói; a harcban a győzelem sorsát döntik el, 
békében pedig a harckiképzés és a nevelés eredményességét biztosítják.
Az új szabályzatokat a Magyar Néphadsereg minden katonájával szembeni szocialista gondosko
dás hatja át és kifejezi Népköztársaságunk hadseregének erejét.
Az új Szolgálati Szabályzat érvénybeléptetése nagy esemény a Magyar Néphadsereg életében. 
A katonai nevelő munka többéves tapasztalatait foglalják magukban és mint ilyenek, utat és le
hetőséget mutatnak csapataink fegyelmének és belrendjének további emelésére, Néphadseregünk 
erejének további fejlesztésére. Alaptételei a szocializmust építő magyar társadalmi és állami rend 
sajátosságait tükrözik vissza és minden sorukat hazánk védelmének fennkölt eszméje hatja át. 
A szabályzatok világosan meghatározzák a magas öntudatú harcos, a Magyar Néphadsereg kato
nája nemes jellemét, aki teljes odaadással szolgálja hazája, a magyar dolgozó nép ügyét.
A katonák, akiket a Magyar Dolgozók Pártja a katonai kötelességek igaz megértésére, a Haza 
szolgálatában a személyes felelősség tudatára nevel, arra törekedjenek, hogy nap mint nap 
erősítsék a fegyelmet, a követelményeket pontosan hajtsák végre és mindenekelőtt pontosan 
tartsák be a szabályzatok határozványait.

A szabályzatok a csapatok életének, oktatásának, a szolgálat ellátásának minden részletét felölelik. 
Meghatározzák a katonák általános és szolgálati beosztásukból folyó kötelességeit, az elöljárók 
és alárendeltek viszonyát, a magatartás szabályait szolgálatban és szolgálaton kívül.
A Belszolgálati Utasítás 1. fejezete a katonák általános kötelességeit határozza meg. „A Magyar 
Néphadsereg kötelékében a katonai szolgálatot teljesítő minden személy Hazájának, a Magyar 
Népköztársaságnak a védelmezője". Ez a megtisztelő hivatás arra kötelezi a katonát, hogy 
„az esküjét szentül és sértetlenül megtartsa, legyen becsületes, igaz, bátor és katonai köte
lessége teljesítése közben ne kímélje erejét, sőt az életét sem. Ellentmondás nélkül enge-
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delmeskedjék parancsnokainak és harcban védelmezze őket, csapatzászlaját úgy őrizze, mint 
a szemefényét". A szabályzat továbbá megköveteli minden katonától, hogy katonai és politikai 
ismereteit állandóan tökéletesítse, fegyverét, valamint a katonai és népi vagyont kímélje, a szol
gálattal járó nehézségeket kitartóan viselje el, segítse bajtársait és ha kell, élete kockáztatásával 
is mentse meg őket a veszélyektől; legyen éber és szigorúan őrizze meg a katonai és állami 
titkot.
A szabályzat ezen alaptörvényei szerint élve kifejezésre jut a magyar katona minden jó harci 
tulajdonsága és erkölcsi vonása, ugyanakkor ezen alaptörvények irányt mutatnak minden elöljáró
nak az alárendeltek nevelésében, a fegyelem és a katonai rend teljes mértékű betartásában.
A Szolgálati Szabályzat (Belszolgálati Utasítás, Fegyelmi Utasítás, Helyőrségi Utasítás) 1951. 
évi kiadását jóváhagytam és folyó évi szeptember hó elsejével életbeléptetem. A Szolgálati Sza
bályzat 33.000 Eln.- 1949. számmal kiadott A-32/a, b, c, I., II., III. kötetei ugyanakkor hatá
lyukat vesztik. Az új szabályzatok életbeléptetésével kapcsolatban

megparancsolom :
1. A jelen szabályzatokat a Magyar Néphadsereg minden parancsnoka és katonája tanul
mányozni köteles.
2. A szabályzatok értelmében kell megszervezni a csapatoknál és alegységeknél a belrendet, 
megszervezni és végrehajtani a katonák kiképzését és nevelését.
3. A magasabb egység- és csapatparancsnokok tervezzék és szervezzék meg az új szabályzatok 
elsajátítását a tisztek- és tiszthelyettesek számára az 1951-52. kiképzési év előkészítő időszaká
ban módszertani oktatások során. Az oktatásokat a tiszti és tiszthelyettesi állomány vizsgáztatá
sával kell befejezni, ahol számot adnak a szabályzatok elsajátításáról.
4. Az új szabályzatokat azok megérkezése után a személyi állomány azonnal tanulmányozza. A 
Belszolgálati Utasítás 1. fejezetéből a katonák általános kötelességeit (1., 2., 3., 4., 5. pontokat) 
kívülről meg kell tanulni.
5. A Politikai Főcsoportfőnökség tudatosítsa az új Szolgálati Szabályzat politikai jelentőségét, 
az elsajátítása és bevezetése terén segítse a parancsnokok munkáját. Gondoskodjék a megfelelő 
politikai propagandáról.
6. A Honvéd Vezérkar Főnökség gondoskodjék a riadó intézkedés átdolgozásáról és intéz
kedjék a csapatoknak a riadók végrehajtására való kiképzésére; dolgozza ki az új Szolgálati 
Szabályzat elsajátításának és vizsgáztatásának tervezetét; gondoskodjék a helyőrségi szolgálattal 
kapcsolatos változtatásokról; biztosítsa a Szolgálati Szabályzattal kapcsolatos minden tájékozó
dásra a legrövidebb időn belül a megfelelő felvilágosítás adását.
7. Az Általános Kiképzési Csoportfőnökség gondoskodjék az új Szolgálati Szabályzat beve
zetésével kapcsolatosan a belrenddel, belszolgálattal, a helyőrségi őrszolgálattal kapcsolatos te
endők oktatásáról és végrehajtásáról.
8. A Hadtápszolgálat Főnökség gondoskodjék az új Szolgálati Szabályzat egészségügyi, állat
egészségügyi, elhelyezési, élelmezési szolgálattal kapcsolatos határozványainak végrehajtásáról és 
a szükséges anyagi eszközök biztosításáról.
9. A H. M. Igazságügyi Osztály világos és jól áttekinthető segédlettel biztosítsa a parancs
nokok tájékozottságát a fegyelmi és bűnvádi eljárások területén.
10. Minden parancsnoknak kötelessége az új Szolgálati Szabályzat határozványait teljes 
mértékben érvényre juttatni; ebben a munkájukban a Párt- és a DISZ-szervezetek a leg- 
messzebbmenően támogassák őket. A tisztek tevékenységének alapját az alárendeltek nevelé
sénél és oktatásánál az egyénnel való foglalkozás képezze. A szabályzatok határozványainak és 
követelményeinek legszigorúbb végrehajtásával teremtsék meg a Magyar Néphadsereg harc
készségének további emeléséhez és Hazánk katonai ereje növeléséhez az egyik legdöntőbb 
előfeltételt.
11. E parancsot az egész tisztikar és a tiszti beosztásban levő thtts-ek előtt ki kell hirdetni és 
velük aláíratni és az egész személyi állománynak oktatni. A végrehajtást a Főcsoport és Ö. Cso
portfőnökségek, Fegyvernemi pk-ok és magasabb egységek pk-ai 1951. évi szeptember hó 15-ig 
a HVK. Szab. Szerk. Csf-ség útján jelentsék.

NÓGRÁDI SÁNDOR altábornagy sk.
a Magyar Népköztársaság Honvédelmi Miniszterének első helyettese.
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A Honvédelmi Miniszter 022. sz. Parancsát elolvastam és tudomásul vettem:
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