
BELÜGYMINISZTÉRIUM 
10-22/36/1980.

Határőrök, tisztesek, tiszthelyettesek, zászlósok, 
tisztek, tábornokok!

Az Országgyűlés 1980. december 18-án alkotta meg a 
honvédelmi törvény módosításáról szóló 1980. évi V. tör
vényt, amely a sorkatonai szolgálati időt 18 hónapra csök- 
k e n t ette. A Minisztertanács az ezzel összefüggő hatásköré 
be tartozó szabályokat módosította.

A törvény hatályba lépésének ideje 1981. január 1., 
ezért rendelkezéseit azokra a hadkötelesekre kell alkal
mazni, akik ezt követően vonulnak be sorkatonai szolgá
latra. A csökkentett szolgálati idő új váltási rend ki
alakítását teszi szükségessé. Ezáltal lehetővé vált, hogy 
a jelenleg sorkatonai szolgálatukat teljesítők jelentős 
része szolgálati ideje is csökkentésre kerüljön.

Az új szabályokra való zökkenőmentes áttérés érde
kében a honvédelmi miniszterrel egyetértésben a honvéde
lemről szóló 1976. évi I. törvény 38. §-a alapján a je
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a sorkatonai szolgálati idő csökkentésére 
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lenleg sorkatonai szolgálatot teljesítők szolgálati idejére, 
váltási rendjére és az ezekkel összefüggő feladatok végrehaj
tására

m e g p a r a n c s o l o m  :

1/ A 18 hónapos szolgálatra való áttérést a szolgálati felada-
tok ellátásának biztosítása miatt 1981. február 25-ével
kell megkezdeni és 1982. szeptember 1-ig befejezni.

2/ Az 1980. december 31-ét megelőzően bevonultak sorkatonai
szolgálatának időtartamát az alábbiak szerint állapítom
meg:

a/ Az 1979. március 20-án bevonult állományt 1981. feb
ruár hónapban;

b/ az 1979. július 31-én bevonult állományt 1981. május 
hónapban;

c/ az 1980. január 2-án bevonult állományt 1981. augusz
tus hónapban;

d/ az 1980. június 10-én bevonult állományt 1982. feb
ruár hónapban;

e/ az egyetemet, főiskolát végzett sorállományt 18 hónap 
szolgálati idővel, a 2 gyermekes sorállományt 12 hó
nap szolgálati idővel

kell tartalékállományba helyezni.
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3/ A BM Határőrség Országos Parancsnoka - a MN Vezérkari fő
nökségével egyeztetve ~ adjon ki részletes intézkedést az 
áttéréssel összefüggő feladatokra. Tegye meg a szükséges 
intézkedéseket, hogy az áttérés időszakában maradéktala
nul teljesítsék a határőrizeti, határforgalom ellenőrzési és 
harckészültségi feladatokat. Gondoskodjon a kiképzési prog
ramok és tervek, egyéb szabályozok módosításáról olymódon, 
hogy a sorállomány katonai szolgálata alatt elért képzett
ségének szintje nem csökkenhet.

4/ A Belügyminisztérium érintett szervei az áttéréssel kapcso
latos intézkedéseket tegyék meg.

5/ A BM Határőrség Országos Parancsnoksága, a magasabb egysé
gek parancsnokai, a politikai apparátus és a törzsek a 
végrehajtás egész időszakában tartsák magas szinten a harc
készültséget, a fegyelmet, biztosítsák a szolgálati felada
tok maradéktalan ellátását.

Határőrök! Elvárom, hogy a katonai esküben foglaltak szerint 
a törvény alapján végezzék továbbra is kiképzési és szolgála
ti feladatukat.

Felkérem a párt és KISZ szervezetekét, hogy a mozgalmi munka 
eszközeivel segítsék a parancsban foglaltak végrehajtását.

A parancsot a BM egész személyi állománya előtt 1980. decem
ber 20-án ismertetni kell.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s.k.
belügyminiszter
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Készült: 56o pld.
Kapják: Államtitkár

miniszterhelyettesek,, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoport- főnökök,helyetteseik, 
önálló és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
Budapesti, megyei rendőrfőkapitányok,helyetteseik, 
Járási,városi, kerületi rendőrkapitányok,
Országos parancsnokságok területi szervei.
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