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Tárgy: Pisztoly viselése és megőrzése.

A) A honvédség tisztjeinek pisztolyviselését 1951 szeptember hó 10-től az alábbiak 
szerint szabályozom :

1. Főtisztek részére:

Főtisztek, a részükre viselésre kiadott szolgálati pisztolyt úgy szolgálatban, mint szolgálaton 
kívül viselhetik.

2. Századosok és beosztott tisztek részére:

Századosok és beosztott tisztek pisztolyt csak szolgálati alkalommal és csak olyankor vi
selhetnek, amikor a pisztoly a szolgálati teendőik ellátása miatt feltétlenül szükséges. Pl. 
Pisztolylövészeteknél, vagy futárposta továbbítása miatt kirendelés, fogolykísérések, stb. 
Ezt a körülményt a menetokmányban fel kell tüntetni.
Nevezetteknél egyéb alkalmakkor pisztoly nem lehet.

3. Legénység pisztolyviselése:

Legénység közül azok, kiknek részére pisztoly van rendszeresítve és ezzel el is vannak látva, 
a pisztolyt csak olyan foglalkozásokon viselhetik, amikor pisztollyal való kivonulás van el
rendelve. - Más foglalkozások alkalmával, vagy foglalkozáson kívüli időben legénységnél 
pisztoly nem lehet.

B) Tisztek és legénység részére felszerelésként kiadott pisztolyok őrzése:

1. Főtisztek a viselésre átvett pisztolyaikat saját maguk kötelesek megőrizni, azért nevezettek 
felelősek.

2. Századosok és beosztott tisztek a részükre viselésre kiadott pisztolyokat olyan alkalmakkor, 
amikor azt az A) pont 2. alpontja értelmében nem viselhetik, kötelesek a csapatparancsnok 
intézkedése szerint a laktanyaügyeletes tisztnek leadni.
A laktanyaügyeletes tiszt azokat átveszi és megőrzi. A pisztolyok a laktanyaügyeletes tisz
tek között átadás-átvétel tárgyát képezik.
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Ezt a következőképpen kell megoldani :
Az ügyeletes tisztnek át kell adni egy névjegyzéket, melyben fel van sorolva, hogy melyik 
tisztnél milyen pisztoly és mennyi töltény van kiadva. A névjegyzéket a csapatparancsnok írja 
alá.
Minden tisztet el kell látni egy, a mellékelt minta szerinti igazolvánnyal, melyben fel kell 
tüntetni, hogy nevezett részére milyen számú pisztoly van kiadva viselésre, ahhoz milyen ki
egészítőcikkek tartoznak és hány darab töltény van hozzá kiadva.
Minden ügyeletes tiszti-szobát el kell látni egy megfelelő, zárható szekrénnyel, melyben az 
ügyeletes tiszt a pisztolyokat megfelelő sorrendben úgy tárolhassa, hogy bármikor, rövid időn 
belül az illetékeseknek a pisztolyt és lőszert kiadhassa.
Amikor a pisztoly a szekrényben, tehát a laktanyaügyeletes tisztnél van, akkor a pisztoly vi
selésére jogosultnál van az igazolvány. Ha a szekrényből a pisztolyt az igényjogosultak át
veszik, akkor helyette az igazolványt adják át a laktanyaügyeletes tisztnek, aki a pisztoly he
lyére az igazolványt helyezi be.
Tehát vagy a pisztolynak és lőszernek, vagy az igazolványnak a szekrényben kell lennie.
A csapatparancsnok köteles szabályozni, hogy a laktanyaügyeletes tiszt milyen esetekben ad
hatja ki a pisztolyokat s azt a pisztoly kiadását kérő milyen módon igazolja.
A pisztoly karbantartásáért mindenkor az a tiszt felelős, akinek az viselésre ki van adva. 
Időnként tehát a tiszt a pisztolyát karbahelyezés végett a laktanyaügyeletes tiszttől vegye át, 
helyezze karba, és utána adja vissza megőrzésre.

3. Legénység a részére kiadott pisztolyt a foglalkozásról való bevonulások után az alosztálynál 
- épp úgy, mint a puskával és géppisztollyal felszereltek is, - leadja.
A legénység pisztolyait az alosztályügyeletes közeg veszi át, karbahelyezés után tárolja a ré
szére kiadott zárható szekrényben, vagy megfelelő ládában és azokért felelős. Az alosztály
parancsnok adjon egy előjegyzést (kimutatást) az alosztály ügyeleti közegek részére, hogy 
azok a pisztolyokat ellenőrizhessék.

Szekrények és ládák biztosítása.

A parancs végrehajtásához szükséges szekrényeket a htp. pk-ok biztosítsák.
Erre a célra meglévő szekrényeket megfelelő betét behelyezésével, továbbá az alakulatoknál 
lévő pisztoly csomagolóládákat kell igénybevenni.

Meg kell szűnnie annak az állapotnak, hogy pisztoly és lőszer illetéktelenül bárkinél nálamarad- 
hasson, s azt illetéktelenül viselhesse.

Jelen parancsomat az összes tisztek előtt ki kell hirdetni. A legénység előtt a parancs „A” és 
„B” pontjainak a 5. szám alatti részt.

NÓGRÁDI SÁNDOR altábornagy s. k.
a Magyar Népköztársaság Honvédelmi Miniszterének első helyettese
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HONVÉDELMI MINISZTER TITKOS!

02571/Min. Ir. - 1951. sz.

Kiegészítő szelvény
a 02148/Min. Ir. - 1951. sz. alatt kiadott 1951. évi 026. számú 

Miniszteri Parancshoz.

A parancs első oldalán az A. 2. pont utolsó bekezdéséül az alábbiakat vegye fel :
Az epk-i, e pol. ti-i, ho. (dd.) pol. ti-i, ho. (dd.) tpk-i, hdt. pol. ov-i, fn-i iskolák pol. ti-i, ker. 
pságok pol. ti-i, hadsereg közvetlen önálló zj. pk-i és pol. ti-i és a H. M. ov-i beosztásokban 
lévő beosztott tisztekre a 026. sz. parancs A. 1. és B. 1. pontja, a főtisztek számára kiadott ren
delkezések érvényesek; azaz a részükre viselésre kiadott szolgálati pisztolyt úgy szolgálatban, 
mint szolgálaton kívül viselhetik, s azt saját maguk kötelesek megőrizni.

Kapják: Fenti parancs elosztója szerint.

Budapest, 1951. évi szeptember hó 12-én.

FARKAS MIHÁLY vezérezredes s. k.
a Magyár Népköztársaság Honvédelmi Minisztere:
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1. sz. melléklet az 1951. évi 026. sz. H. M. pcs-hoz. Minta.

ELŐJEGYZÉS
a laktanyaügyeletes tiszt részére arról, hogy a csapattest tisztjeinek milyen számú pisztoly és 

mennyi lőszer van viselésre kiadva.

Folyó
szám Név Rend

fokozat

Kiadott pisztoly és lőszer

Megjegyzéspisztoly lőszer

darab száma darab

2. sz. melléklet az 1951. évi 026. sz. H. M. pcs-hoz. Minta.

a tisztek részére kiadandó igazolványokra :

(Csapattest)

Igazolvány
hadnagy részére, a fenti alakulat által, mint ré

szére rendszeresített fegyver ki van adva :

1 (egy) darab 7.62 mm pisztoly, száma : .................
a pisztolyhoz tartozik : 2 (kettő) db. tár,

1 (egy) db. tisztítóvessző, 
1 (egy) db. pisztoly táska 

(bőr, vászon) +
24 (huszonnégy) db. 7.62 mm pisztolytöltény.
Ha ez az igazolvány a laktanyaügyeletes tisztnél van, akkor a pisztoly az illetékesnél nála van. 
Ha az igazolvány a fegyver viselésére jogosult tisztnél van, az azt jelenti, hogy a pisztolyt a 
laktanyaügyeletes tiszt átvette.

...................................................... 1951........................................hó.......... n.

(csapattest-parancsnok.)
+ = a felesleges szót törölni kell.
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