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SZIGORÚAN TITKOS!

A MAGYAR népköztársaság belügyminiszterének
018. sz.  PARANCSA.

 Budapest, 1953. november 14.

 
Tárgy; Fegyver elvesztése esetén követendő eljárás,

A Belügyminisztérium személyi állományának egy
re gyakrabban fordul elő, hogy tiszt, tiszthelyettes és so
rozott elvtársak szolgálati fegyvereiket hanyag, nemtörődöm 
módon veszni hagyják.

Ezek a beosztottak meggondolatlan magatartásuk
kal, bűnös mulasztásukkal nem egyszerű anyagi kárt okoznak, 
hanem sok esetben dolgozó népünk ellenségei kezébe juttatják 
féltve őrzött fegyvereinket.

A fegyverekkel való vétkes mulasztások, a gyako- 
ri felelőtlen magatartás megelőzése és megszüntetése érdeké
ben

megparancsolom:

1./ Mindennemű fegyver elvesztését azonnal jelen
teni kell az illetékes egység parancsnokának, illetve szerv 
vezetőjének.

2./ A parancsnok /vezető/ haladéktalanul rendel
jen el kivizsgálást /ha kell rovancsolást/ és kövessen el 
mindent a fegyver előkerítésére.

3./ Amennyiben a fegyver 24 órán belül nem került 
elő, a kivizsgálás további folytatása mellett a fegyver elveszí- 
tését, mint

rendkívüli eseményt

jelenteni kell a B.M. Miniszteri Titkárságának és a B.M. 
Anyagi és Technikai Főosztály Vezetőjének.

4./ A vizsgálat befejezése után a vonatkozó jegy
zőkönyvet ugyancsak fentiekhez- fel kell terjeszteni. Ha a 
fegyver nem került elő, annak típusát és számát jelenteni 
kell -körözés végett- az Országos Rendőrkapitányságnak,

5./ A fegyver elvesztéséért felelős személy meg- 
állapítása után az érintett egység /szerv/ parancsnoka /ve
zetője/ indítsa meg a

hadbírósági eljárást,
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illetve erre hozzám tegyen javaslatot.

Az eddig előfordult esetekből megállapítottam, 
hogy a fegyver elvesztése többségükben ittasság következ
ménye.

A parancsnokok, mellett a politikai és párt
szervek nevelő munkájuk egyik legfontosabb kérdésének te
kintsék a beosztottakat a fegyver megőrzésére és szerete- 
tére nevelni. Szívós felvilágosító munkát fejtsenek ki az 
iszákosság e tekintetben különösen veszélyes voltára.

A parancsnokok /vezetők/ e téren ne tűrjenek 
meg semmiféle lazaságot. A mulasztókkal szemben, ha súlyo
sabb következmény alá nem esik, a legkövetkezetesebben és 
szigorúan éljenek megtorló eszközökkel.

A politikai nevelés és a parancsnoki felelős- 
ségre vonás együttesen lehet csak a biztositéka annak, hogy 
ilyen szégyenteljes, dolgozó népünk és hazánk ártalmára le
vő események a B.M. csapatai és szervei életében megszün- 
jenek.

Ezt a parancsomat a Belügyminisztérium valameny- 
nyi fegyveres beosztottja előtt ismertetni és oktatni kell.

Piros László sk.
áv.vőrgy.

a Magyar Népköztársaság
Belügyminiszter I.h.

Kapják: a B.M. valamennyi szervei /Tűzrendészet kivételével/.

ÁBTL - 4.2. - 10-0895/1953 /2



ÁBTL - 4.2. - 10-0895/1953 /3


