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A helyőrségekben a katonai fegyelem és rend alapját ké-  
pező helyőrségi- és őrszolgálat feszes megszervezésére és 
irányítására 1954. 12. 1-vel bevezetett új Helyőrségi- és Őr-  
szolgálati Szabályzat komoly segítség a helyőrségparancsnokok, 
a helyőrségi szolgálati személyek, összes parancsnokaink és 
tisztjeink számára. Az új szabályzat kiszélesíti a helyőrség 
fegyelméért és rendjéért felelős parancsnokok és ellenőrző 
közegek jogait, meghatározza feladatait. Pontosan előírja azo-  
kat a rendszabályokat, amelyek végrehajtásával biztosíthatjuk 
a helyőrségben elhelyezett néphadsereg és belügyminiszté-  
riumi alakulatok állandó harckészültségét.

Az elmúlt évek során a helyőrségekben a szabályzat sze-  
rinti fegyelem és rend megteremtéséért folytatott harcnak 
vannak már kezdeti eredményei. A kecskeméti, szegedi, váci, 
polgárdi és veszprémi helyőrségekben, ahol a helyőrségpa-  
rancsnokok a belügyminisztériumi alakulatok parancsnokaival, 
a helyi párt- és tanácsszervekkel együttműködve maguk szer-  
vezik és ellenőrzik a helyőrségi szolgálat végrehajtását, sokat 
javult a fegyelmi helyzet, szorosabb a különböző fegyveres 
alakulatok kapcsolata és fokozatosan javul a polgári lakos-  
sághoz való viszony.

Az ellenőrzések tapasztalatai, de az 1955. 2. 1-én Buda-  
pesten tartott helyőrségparancsnoki értekezlet eredményei is 
azt mutatják, hogy a helyőrségi- és őrszolgálat szervezése, a 
helyőrségek katonai fegyelme és rendje megszilárdításának 
tekintetében az új Helyőrségi- és Őrszolgálati Szabályzat be-  
vezetése ellenére sincs döntő változás.

Több helyőrségben még mindig nincs meg a tervszerű 
együttműködés a helyőrségparancsnok, az alakulatok parancs-  
nokai, a helyi párt- és állami szervek között. Kiskunhalas, 
Záhony, Kiskunlacháza és több más helyőrségben nyugtalanító
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ellentétek vannak a néphadsereg és a belügyminisztériumi 
alakulatok parancsnokai és beosztottjai között. Kiskunlac- 
házán, Kiskőrösön, Zalaegerszegen, Nagykanizsán és más hely-  
őrségekben még mindig előfordulnak összetűzések és vere-  
kedések. katonák és polgári személyek között.

Gyakori eset, hogy a helyőrség parancsnoka nem él a sza-  
bályzatban biztosított jogaival és kötelességeivel, a helyőrségi 
szolgálat irányítását és az ellenőrzés megszervezését komen-  
dánsi feladatnak tekinti, a rendészeti járőrözést, a gépjármű 
igénybevétel helyőrségi ellenőrzését, az évszaknak megfelelő 
öltözködést, stb. parancsban nem szabályozza, a helyőrség 
fegyelmi helyzetét a helyi alakulatok parancsnokai bevonásá-  
val rendszeresen nem elemzi, ami különféle rendellenességek 
elharapózásához vezet. Ilyenek az állapotok elsősorban Győr, 
Mezőtúr, Nagykanizsa és Kaposvár helyőrségekben, ahol a 
helyőrségparancsnokok nem veszik igénybe a pártpolitikai ap-  
parátus segítségét, nem kérik a helyi párt- és tanácsszervek 
támogatását a rendellenességek és az előforduló hibák meg-  
szüntetésére, sőt egyes esetekben személyes példájukkal, sza-  
bályzatba ütköző magatartásukkal maguk is csorbítják vagy 
lejáratják a helyőrségi szolgálat tekintélyét.

A helyőrségparancsnokok egy része nem tanulmányozza, 
azért nem is ismeri jól saját működési területét, annak poli-  
tikai, társadalmi és gazdasági szerkezetét, nem ismeri jól a 
fegyveres erők, a néphadsereg és a belügyminisztériumi alaku-  
latok és szervek szilárd egységét megbontani akaró kulák- és 
egyéb deklasszált ellenséges elemek rejtekhelyeit és támadási 
módszereit. Ezért van az, hogy helyőrségeink jelentős részé-  
ben a helyőrségi szolgálat figyelmét teljesen a megtörtént 
események kivizsgálása köti le. Ma még elég ritka az eseményt 
előidéző okok felszámolására való törekvés.

Tapasztalatok bizonyítják, hogy a helyőrségekben elő-  
forduló legtöbb fegyelmi vétség (amely sok esetben rendkívüli 
eseménnyé fajul), ittasságból, a különböző fegyveres alaku-  
latok tagjai közötti kölcsönös tiszteletadás elmulasztásából, a 
polgári lakossággal szembeni erőszakoskodásból, a szolgálat és 
a gépjármű igénybevétel ellenőrzésének elmulasztásából kö-  
vetkezik. be. A parancsnokok, a politikai helyettesek, a csa -  
patok. párt- és DISZ-szervezetei még mindig nem ismerték 
fel, hogy a helyőrségekben gyakran előforduló rendellenessé-
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gek mögött mindig megtalálható az ellenség tervszerű akna-  
munkája. Erre mutat, hogy helyőrségeinkben még mindig nem 
folyik az összes pártpolitikai szervek közös erőfeszítésével 
vezetett megelőző harc.

Itt az ideje, hogy hazánk felszabadulása tizedik évében az 
ország valamennyi helyőrségében és valamennyi fegyveres 
alakulaton belül végérvényesen megszilárdítsuk a szabályza-  
tokon nyugvó fegyelmet és rendet, biztosítsuk a néphadsereg 
és a belügyminisztériumi alakulatok és szervek szilárd egy-  
ségét.

El kell érnünk, hogy katonai titkaink megőrzését és a 
tiszti tekintélyt súlyosan veszélyeztető iszákosságot és erkölcs-  
telenséget, mint az ellenség leggyakrabban alkalmazott behá-  
lózó eszközeit, a fecsegés és botrányos magatartás forrásait, 
mielőbb teljesen megszüntessük.

Tovább kell mélyítenünk dolgozó népünknek a fegyveres 
erők iránti megbecsülését és szeretetét. A politikai éberség 
fokozásával meg kell akadályoznunk, hogy a helyőrségekben 
az ellenségnek sikerüljön éket verni a dolgozó nép és a fegy-  
veres erő egyes tagjai vagy csoportjai közé.

Véget kell vetnünk a helyőrségi szolgálat terén eddig ta-  
pasztalt bizonytalanságnak, minden elnézésnek és lazaságnak. 
Valamennyi helyőrségben magas színvonalra kell emelnünk az 
új Helyőrségi- és Őrszolgálati Szabályzaton nyugvó fegyelmet 
és rendet. Erre kötelez bennünket szocializmust építő népünk 
érdeke, nagy pártunk tanítása és a hazánk függetlenségét, a 
béke magyarországi szakaszát biztosító fegyveres erő ütőké-  
pességének szüntelen növelése.

Ennek érdekében

m e g p a r a n c s o lo m :
1. A helyőrségparancsnokok 1955. május 1-ig a Helyőr-  

ségi- és Őrszolgálati Szabályzat szigorú betartásával szilárdít-  
sák meg helyőrségeikben a fegyelmet és a rendet. Vegyék ke-  
zükbe a rendészeti-, őr- és ellenőrzőszolgálat irányítását és 
érjék el, hogy a helyőrségben elhelyezett összes fegyveres 
alakulatok és szervek szoros együttműködésben dolgozzanak, 
egységesen szabályozott fegyelem és rend szerint éljenek.
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Vessenek véget mindennemű elnézésnek, lazaságnak és 
visszaélésnek, a szabályzatok, a rendeletek vagy parancsok 
kijátszásának. Saját parancsaik maradéktalan végrehajtását határozottan követeljék meg és biztosítsák.2. A helyőrségparancsnok saját politikai helyettese, a belügyminisztériumi alakulatok parancsnokai és azok politikai helyettesei bevonásával rendszeresen tanulmányozza a hely-  őrségben előforduló gyakori rendellenességek okait és a helyi párt- és tanácsszervekkel történő megállapodás szerint tegyen intézkedéseket a rendellenesség okainak megszüntetésére. E célból fokozottabban léptessen életbe hatásos megelőző rend-  szabályokat és vezessen tervszerű ellenőrzést.

3. A helyőrségparancsnokok a helyőrségi szolgálati sze-  
mélyek, a helyőrségekben lévő belügyminisztériumi csapatok 
és szervek parancsnokai, politikai helyettesei bevonásával 
1955. 2. 25-ig tartsanak értekezletet, amelyen értékeljék a 
helyőrség fegyelmi helyzetét és a Helyőrségi- és Őrszolgálati 
Szabályzat szerint határozzák meg és munkatervben rögzít-  
sék a helyőrség fegyelmi helyzetének megszilárdítása érdeké-  
ben bevezetendő rendszabályokat.Kérjék fel a helyi párt- és tanácsszervek vezetőit, hogy ezeken az értekezleteken vegyenek részt.4. A helyőrségparancsnokok a helyőrségben elhelyezett belügyminisztériumi csapatok parancsnokai bevonásával ösz- szeállított munkarend szerint a helyőrség összes (honvéd, ha-  tárőr, államvédelmi és rendőr) tisztjei részére legalább 3 havonként tartsanak tisztigyűlést, ahol ismertetni kell e pa-  rancsot és ennek szellemében értékelni a helyőrség fegyelmi helyzetét. Az első tisztigyűlést 1955. 3. 1-ig meg kell tartani.Az alakulatok parancsnokai a tiszthelyettesek és honvé-  dek, államvédelmi őrök, határőrök és rendőrök előtt a hely-  őrségi tisztigyűlés után két héten belül alakulatonként érté-  keljék a helyőrség és az alakulat fegyelmi helyzetét. A hely-  őrségparancsnok politikai helyettese, vagy a komendáns ve-  gyen részt az értékelésen és szükség esetén mutasson rá azokra a kirívó fegyelmezetlenségekre, amelyek lazítják a helyőrség fegyelmi helyzetét és veszélyeztetik a néphadsereg és a belügyminisztériumi alakulatok együttműködését, te-  kintélyét.6
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5. A Belügyminisztérium szervei, elsősorban a rendőrség, 
az eddigieknél hatékonyabban lépjenek fel azokkal az osztály-  
idegen — kulák és egyéb — egyénekkel szemben, akik provoka-  
tív magatartásukkal és ellenséges hangulat szításával vagy más 
cselekményekkel rést igyekeznek ütni a néphadsereg és más 
fegyveres alakulatok, illetve a fegyveres erő tagjai és a polgári 
lakosság között.A néphadsereg parancsnokai, tisztjei és a személyi állomány minden tagja nyújtson segítséget a belügyminisztériumi szer-  vek erre irányuló munkájához.6. A helyőrségparancsnokok a helyi viszonyok figyelem - bevételével a néphadsereg és a belügyminisztériumi csapatok szolgálatban nem álló tagjai részére szabályozzák hétköznapo-  kon és munkaszüneti napokon (szombat és katonai szünna-  pokat megelőző napok kivételével) a nyilvános szórakozóhelye-  ken (vendéglő, espressó, kávéház, stb.) való tartózkodást.Hatékony politikai felvilágosító-nevelő munkával teremt-  senek olyan légkört, hogy a helyőrségben e téren ne fordulhas-  son elő könnyelműsködés, vagy visszaélés. Érjék el, hogy a 
helyőrség egész tisztikara a szolgálati érdeket minden egyéni 
érdek fölé helyezze és aszerint éljen. Vigyék harcba a tiszti-  kar legjobbjait, a tiszti hivatással összeegyeztethetetlen iszá- kosság, erkölcstelenség és erőszakoskodás ellen.

7. A helyőrségparancsnokok fokozottan kérjék a párt- és 
a DISZ-szervezetek, a helyi párt- és tanácsszervek segítségét 
a helyőrségi fegyelem és rend megszilárdítása érdekében szük-  
séges megelőző intézkedések és rendszabályok eredményes 
végrehajtásához.8. A belügyminisztériumi csapatokat és szerveket új Hely-  őrségi- és Őrszolgálati Szabályzattal 1955. 3. 1-ig el kell látni.9. A Hadtápszolgálat Főnöke a helyőrségparancsnokok be-  vonásával elsősorban Budapesten, Kecskeméten, Székesfehér-  váron, Miskolcon és Kalocsán biztosítsa a helyőrségi fogdák szabályzat szerinti berendezését.10. A helyőrségparancsnokok a MNVKF. útján 1955. 3. 15-ig jelentsék, milyen intézkedéseket foganatosítottak helyőrsé-  geikben a fegyelmi helyzet megszilárdítása érdekében. 7
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Elvárom, hogy a helyőrségparancsnokok, a néphadsereg és a belügyminisztériumi alakulatok parancsnokai szabályzataink előírásait és jelen parancsot maradéktalanul végrehajtva, ma-  gas fokra emelik a helyőrség fegyelmét, biztosítják a katonai rend és harckészültség megszilárdítását.Jelen paranccsal az 1952. 5. 5-én kiadott 08. számú Vezér-  kar Főnöki parancs hatályát veszti. A MNVKF. Titkársághoz 1955. 2. 20-ig terjessze fel.
BATA ISTVÁN vezds. s. k. PIROS LÁSZLÓ altbgy. s. k.a Magyar Népköztársaság a Magyar NépköztársaságHonvédelmi Minisztere.  Belügyminisztere.

Kapják: Új IV. sz. elosztó szerint és a B. M. alárendelt ala- kulatai és szervei külön elosztó szerint.
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