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Tárgy: A Belügyminisztériumban és a Budapesti, illet- 
ve Megyei Főosztályoknál szolgálatot teljesítők fegy
verviselésének szabályozása.

A Belügyminisztérium központi apparátusa és az aláren
delt főosztályok átszervezése szükségessé teszi a sze
mélyi fegyver /pisztoly/ ellátás és viselés újbóli 
szabályozását.
A pisztoly használatával kapcsolatban felmerült gya
kori rendellenességek további megelőzése megköveteli, 
hogy az eddig szélesebb körben biztosított személyi 
fegyver ellátás korlátozva legyen.
A fentiek elérése érdekében a pisztollyal való sze
mélyi ellátást, a fegyver viselését a következők sze
rint

szabályozom :

1./ Pisztollyal ellátandók:
a./ A fenti szervekhez beosztott valamennyi tiszti 

rendfokozatú egyének, kivéve a tűzrendészet 
állományába tartozókat és a kultúr- és sport
osztályok beosztottait.

b./ A nem tiszti rendfokozatunk közül egyes sze
mélyek, akik operatív munkába vannak beosztva, 
az illetékes főosztály vezetők kijelölése alap
ján.

2./ Pisztoly ellátásban nem részesülhetnek:

A tiszthelyettesek, sorozottak, polgári alkalma- 
zottak, valamint az adminisztratív munkakörben 
dolgozók és a tűzrendészet állományába tartozók.
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A fenti 1./ pontban felsoroltak részére a pisztolyt 
szolgálati fegyverként rendszeresítem. A szolgálata 
fegyvernek személyi használatra történő kiadását ki
zárólag a főosztályvezetők, helyetteseik, az önálló 
osztályvezetők és helyetteseik, osztályvezetők és 
helyetteseik, az önálló alosztályvezetők és az opera
tív munkába beosztott tisztek részére engedélyezem. 
Nevezettek fegyverviselési engedéllyel látandók el.
A személyi használatra engedélyezett szolgálati fegy
vert az azzal ellátott köteles mindenkor magával hor
dani, eltávozása esetén lakásán nem hagyhatja.
A szolgálati fegyver kezelése, tárolása, karbantartása.

A szolgálati fegyverként biztosított pisztoly csak 
szolgálati ténykedés /operatív munka/ esetén viselte
tő, kivéve a személyi használatra kiadott fegyver.
A szolgálati fegyver viselését esetenként az illeté
kes főosztályvezetők, illetve osztályvezetők, vagy 
helyetteseik engedélyezik* Erről minden esetben szol-
gálati jegyet kell kiállítani.
Szolgálaton /operatív munkán/ kívül a fegyverek /lőszer/ 
a főosztályon, illetve az osztályon erre a célra al
kalmas páncél, vagy lemezszekrényben tárolandók. A 
pisztolyok /lőszer/ tárolására, kiadására, nyilvántar
tására a főosztály, illetve osztály személyi állomá
nyából erre megfelelő beosztott tisztet kell kijelöl
ni. A szolgálati fegyvert /lőszert/ csak a szolgálati 
jegy ellenében lehet kiadni.
A szolgálati fegyverek a páncél /lemez/ szekrényben 
a fegyver számával és az illetők nevére kiállított 
fegyverviselési engedéllyel együtt tárolandók.
A szolgálati fegyver kiadásáért és visszavételéért, 
meglétéért, elcseréléséért a kijelölt tiszt a felelős.
A szolgálati fegyver állapotáért, jó karbantartásáért, 
a szolgálati fegyverrel ellátott személy a felelős.
A lőszer meglétéért a fegyver hollététől függően, vagy 
a fegyverek őrzésével megbízott tiszt, vagy a szolgá
lati /személyi/ fegyverrel ellátott személy felelős.

A szolgálati fegyver az előzőkben szabályozott módtól
- lövészet, lőgyakorlatok esetén - szolgálati jegy 
helyett a lövészet vezető által a lövészeten résztve
vőkről készített névsor alapján adandó ki.
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Mind a személyi, mind a szolgálati használatra kiadott 
fegyvereket időszakos /negyedévi/ vizsgálatnak kell 
rendszeresen alávetni. A Belügyminisztérium központi 
apparátusánál a B.M. Adminisztratív és Gazdasági Osztá
lya, az alárendelt főosztályoknál az Anyagi Osztály 
vezetője szervezi meg és hajtja végre a fegyvervizsgát. 
Az időszakos vizsga ki kell, hogy terjedjen: a tiszta-
ságra, működőképességre, a fegyver használója részére 
megengedett szétszedés mértékéig,

A személyi /szolgálati/ fegyverként rendszeresített 
pisztolyok fajtái:
Általánosságban a 48.M.7.62 mm-es TT.pisztolyt rend
szeresítem.
A tárgyban megjelölt szervek operatív munkába beosztot
tai és rendőrségi állományú beosztottai részére - mun
kakörüktől függően - más rendszerű pisztolyt is rend- 
szeresítek. Ezek gyártmányát és mennyiségét az illeté
kes főosztályvezetők állapítják meg és írásban kérik 
a B.M. Anyagi- és Technikai Főosztálya vezetőjétől,

A fegyver elvesztésével járó felelősség megállapítása,
A személyi szolgálati használatra kiadott fegyver el
vesztését "Rendkívüli eset"-nek minősítem. Ezért minden 
esetben /talált pisztoly esetében is / soron kívül, a 
legrövidebb úton jelentést kell tenni a B.M. Anyagi - és 
Technikai Főosztálya vezetőjének, s egyben azonnal meg 
kell indítani a vizsgálatot.
A fegyver elvesztése hadbírói eljárás megindítását von
ja maga után,
A pártszervezetek a személyi, illetve szolgálati fegy
ver viselésével és használatával kapcsolatban széles
körű felvilágosító munkát fejtsenek a kérdés jelentő
ségének ismertetése és tudatosítása érdekében.
Mindazok, akik jelen parancsomban foglaltak szerint 
személyi fegyver viselésére nem jogosultak és pisztoly- 
lyal rendelkeznek, tartoznak a náluk lévő fegyvert,- 
lőszerrel együtt 1953. október 1-ig a BM. Adminisztra
tív és Gazdasági Osztályánál, illetve a főosztályok 
anyagi osztályvezetőjenél leadni. A leadott pisztolyok- 
ról e szervek a részletes kimutatást /fegyver száma, 
fajtája, lőszer mennyisége, a leadó neve és rendfoko
zata megjelölésével/ terjesszék fel a BM. Anyagi- és 
Technikai Főosztálya Fegyverzeti és Lőszer osztályá
ra 1953. október 15-ig.
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A B.M. Anyagi- és Technikai Főosztálya 1953. október 
31-ig adjon ki részletes intézkedést a személyi, 
illetve szolgálati fegyverrel /lőszerrel/ való el
látásra, a fegyverek /lőszer/ nyilvántartásba' véte
lére, bevonására, illetve jelen parancsom szerinti 
elosztására.
Ez a parancsom nem vonatkozik a Határőrség és Belső 
Karhatalom Parancsnokság, továbbá a kormányőrség 
egységeire, amelyekre vonatkozólag külön parancs ha
tározza meg a tennivalókat. Továbbá nem vonatkozik az 
Országos Rendőrkapitányság alá tartozó rendőrszervek 
beosztottaira.
Elrendelem, hogy parancsomat az érintett szervek 
teljes személyi állománya előtt szó szerint hirdessék 
ki.

GERŐ ERNŐ s.k.
a Magyar Népköztársaság

Belügyminisztere.

Készült: 46. példányban
Gépelte: Sz.L.-né.
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