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Pártunk, a Magyar Dolgozók pártja és Nép
köztársaságunk Kormánya rendkívül nagy jelentőséget tulajdo- 
nított mindig és még nagyobb jelentőséget tulajdonit a jelen
legi viszonyok között a belügyi szervek, az államvédelmi in
tézmények; a Rendőrség, a Határőrség- a Belső Karhatalom, a 
Büntetésvégrehajtás, a Légoltalom, a Tűzoltóság és egyéb 
testületek, s intézmények munkájának.

pártunk és Kormányunk a belügyi szervekre 
bízta népi államunk rendje sérthetetlenségének, határaink sért
hetetlenségének védelmét. Belügyi Szerveink feladata -a többi 
között- a közrend, a közvagyon és az állampolgárok személyi és 
vagyonbiztonságának megvédése, a jó közbiztonság megteremtése,

A belügyi szerveknek állandóan résen kell 
lenniök az ellenség mindenféle behatolási kísérleteivel, akna- 

 munkájával, szabotázsával szemben, ezt idejében fel kell fedni, 
meg kell előzni és csirájában el kell fojtani.

Belügyi szerveink munkája csakis akkor le
het eredményes, ha munkájukban állandóan szem előtt tartják a 
nép, mindenekelőtt a munkásosztály érdekeit, s ha egész munká
jukat áthatja a nép érdekei szolgálatának szelleme. Munkájuk 
eredményessége mindenekelőtt attól függ, mennyire képesek fel
adataik megvalósításában a népre, a dolgozók legszélesebb ré
tegeire, a hazájukat szerető, a békét áhító, a szocializmust 
építő milliók cselekvő segítségére támaszkodni.

A Magyar Dolgozók pártja Központi vezető
sége júniusi határozata és az ezen alapuló kormányprogramra, rend
kívüli erővel állította előtérbe az állami szerveknek a dolgozó 
néphez való viszonyát, a törvényesség kérdését,, a szocialista 
jogrend megszilárdítását, mint az ellenség elleni harc fontos 
fegyverét. Ez a határozat különösen vonatkozik a Belügyminisz
tériumra és szerveire, amelyek az elmúlt időben nagymérvű kö
zömbösséget tanúsítottak a törvényességgel szemben és a tör
vénytelenségek sorozatát követték el.

A Központi vezetőség határozata nyomán, 
a Belügyminisztérium szervei a törvényesség betartása terén ko
moly eredményeket értek el, mert úgy a vezetők, mint a beosz
tottak nagy többsége megértette, hogy a törvényesség tiszte-
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letben tartása és biztosítása, a dolgozó néppel való szoros kap
csolat elengedhetetlen feltétele és a proletárdiktatúra erősödé
sét jelenti. 

Az elért eredmények ellenére azonban még 
mindig tapasztalhatók komoly hiányosságok. A kezdetben megmu
tatkozó javulást komoly visszaesés követte. A Belügyminisztérium 
egyes dolgozói ugyanis nem értették meg elég mélyen a Központi 
Vezetőség határozatát és bírálatát. Még mindig előfordul, hogy
súlyosan megsértik Alkotmányt és a törvényeket. Gyakran ta
pasztalható, hogy dolgozókat durván bántalmaznakr törvényes 
alap nélkül letartóztatnak, úgy hogy jogtalan házkutatásokat, 
tartanak. Ezek a tűrhetetlen cselekmények rombolják a Miniszté
rium tekintélyét, gátolják eredményes munkáját, ugyanakkor rom
bolják a dolgozó tömegek szemében pártunk és Kormányunk hitelét.

Ilyen törvénytelenségeket köpettek el pld.:

Török József áv.alhadnagy - Hajdú-Bihar- 
megyei Főosztály- aki ittas állapotban egy 
polgári személyt megvert, majd amikor az il
lető menekülni próbált, utána lőtt, őrizetbe 
vette és a rendőrőrsre vitte. Itt órákon ke
resztül kihallgatta, miközben tettleg bán
talmazta, cigarettával égette, végül hamis 
jegyzőkönyvek alapján átadta az Ügyészség
nek.
Török áv.alhadnagyot cselekményeiért a Had
bíróság egy év börtönbüntetésre ítélte.

Horváth 6. Gábor r.őrmestcr -Veszprém 
megyei Főosztály- szolgálatban leittasodott, 
majd két őrizetest órákon keresztül súlyosan 
bántalmazott. Nevezettet a Katonai Ügyész
ségnek adtam át.

Kovácsik Zoltán áv.alhadnagy -III. 
osztály- ittas állapotban a Miskolc-i Kossuth 
Étterem egyik női alkalmazottját, hivatali 
hatalmával visszaélve -azzal az ürüggyel, hogy 
ez az alkalmazott sértő kijelentést tett rá-, 
az Elhárító osztályra előállította, órákon 
keresztül kihallgatta, majd hosszas dulakodás 
után erőszakot követett el rajta. Kovácsik 
alhadnagy magatartását súlyosbítja, hogy csa
ládos ember létére már második esetben követ 
cl ilyen, a kommunista erkölcs szempontjából 
mélységesen elítélendő cselekményt.
Nevezettet fenti cselekmény elkövetéséért a 
Hadbíróság 5 év börtönbüntetésre ítélte.

A törvényesértések esetei bizonyítják, hogy 
azok a beosztottak, akik ezeket elkövetik, rosszul viszonylanak 
a munkához, hivatásukhoz, könnyelműek, felelőtlenek, politikai
lag és szakmailag képzetlenek. A törvényesség megsértői általá
nos műveltségben, kultúrában elmaradt emberek, akik nem becsülik 
meg, nem használják fel népi demokráciánk, Pártunk és Kormányunk 
által biztosított kulturális, művelődési lehetőségeket saját fej
lődésük érdekében.
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A hivatáshoz, a szakmai és politikai tovább- 
képzéshez való nem kielégítő viszony, a szocialista műveltség, 
kulturáliság. hiánya az egyik alapvető oka a törvények megsér- 
tésének, a rendkívüli eseményeknek és a gyakori fegyelmezett- 
lenségeknek.

Minden parancsnoknak és vezetőnek kötelessége 
ezt munkájában szem előtt tartani és e hiányosságok felszámolá
sára a szükséges intézkedéseket megtenni.

Az Alkotmány és a törvények durva megsértésén 
kívül egyes beosztottak, hivatali hatalmukkal visszaélve, a szá
munkra biztosított jogokat, egyéni, önző célokra használják. 
Egyesek nem_ tartják magukra nézve kötelező erejűnek azokst a 
törvényeket és rendelkezéseket, amelyek a szocialista tulajdon 
sérthetetlenségét biztosítják és beosztásukat egyéni haszon
szerzésre használják fel.

Az önkényesség és korrupció, valamint az állam
polgárokkal szemben tanúsított durva viselkedés kirívó példái:

Bulóczki László r.tizedes -Budapesti 
Főosztály- ittas állapotban egy utcán játsza
dozó gyermeket megvert, összerugdalta, majd a- 
mikor a járókelők a cselekményre felfigyeltek 
és a gyermeket védelmükbe vették, az egyik pol
gári személyt súlyosan bántalmazta, végül a 
felháborodott tömeget fegyverével megfenye
gette és több személyt megütött. 

Havasi Józsefné áv.II.o.tiszt és 
Trencz Katalin áv.II.o.s.tiszt -I.osz- 
tály- a kezelésükre bízott pénzből néhány hó
nap leforgása alatt közel 75.000 Forintot 
sikkasztottak.

Kiss Péter r.tizedes és Batta Sándor 
r.őrvezető -Pestmegyei Főosztály- lövészet al
kalmával engedélyt kértek parancsnokuktól, 
hogy külön vonulhassanak be szolgálati helyük
re. Az engedélyt megkapták, azonban nem az 
őrsre, hanem Monorra mentek, ahol a vasúti 
töltés mellett haladó polgári személyeket jog
talanul, durva módon igazoltatták, végül egy 
beteges 16 éves lányt fegyverrel arra kény- 
szeritették, hogy velük. közösüljön.

Fenti személyeket felelősségre vonásuk céljából 
a Katonai Ügyészségnek adtam át.

Ezek a beosztottak azt gondolják, hogy nekik 
mindent szabad, rájuk nem vonatkoznak a szocialista törvények, 
úgy vélik, hogy az ország van őértük és nem ők az országért. 
A törvényesség megsértése szöges ellentétben áll a MDP. poli
tikájával, kormányunk politikájával s elősegíti az osztályel
lenség aknamunkáját.
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A különféle törvénysértések mellett nagyfokú 
fegyelmezetlenség is tapasztalható a Belügyminisztérium fegyve- 
res testületeinek tagjai részéről. Igen sokan semmibe veszik, 
vagy megsértik a fennálló szabályzatokat és utasításokat, bí- 
rálgatják, sőt esetenként egyenesen megtagadják a kiadott pa
rancsokat. Egyes beosztottak arra vetemednek, hogy szembeszáll- 
nak elöljáróikkal, tettleg bántalmazzák feljebbvalóikat. 

Sűrűn előfordul az ittas állapotban elkövetett 
botrányokozás, verekedés és jogtalan fegyverhasználat. A fegyel- 
mezetlenségek gyakori esete a Belügyminisztérium fegyveres 
szervei egyes beosztottai részéről, hogy a honvéd rendészeti 
járőrrel szemben kihívó, fegyelmezetlen magatartást tanúsíta
nak, nem vetik alá magukat a járőr utasításainak, sőt nem egy
szer megtámadják a járőr tagjait.

Az ilyen súlyos fegyelmezetlenségek kirívó 
példái az alábbi esetek:

Horváth József r.tizedes -Győr-Sopron 
megyei Főosztály- eltávozás alkalmával nagy
mértékben leittasodott? majd a mulatozásból ha
zafelé haladva lövöldözött, jogtalanul igazol
tatott polgári személyeket, akik közül az egyi
ket ököllel és szolgálati pisztolyával bántal
mazta. A súlyosan sérült személyt eszméletlen 
állapotban a helyszínen hagyta, társát pedig 
pisztollyal kényszerítette arra, hogy lakására 
távozzon,

Liliom János áv.őrmester -B.M. Gépjármű 
alosztály- ittas állapotban a Déli-pályaudvar 
étteremben az őt figyelmeztető rendészeti tisz
ti járőr parancsnokát durván szidalmazta, pa
rancsát megtagadta, majd tettleg bántalmazta.

Novodovszki János áv.hőr.szakaszve
zető és Puskás Antal áv.őrvezető -Határ
őrség és Belső Karhatalom parancsnokság- a pa
rancsnok szolgálati gépkocsiját engedély nél
kül igénybevették. Útközben leittasodtak, majd 
ittas állapotban két honvéd orvos főhadnaggyal 
vitába keveredtek, akik közül az egyiket erő
szakkal kocsiba tették, kivitték Vecsés határá
ba, ahol súlyosan bántalmazták, végül eszmélet
len állapotban a helyszínen hagyták.

Fenti, személyeket cselekményük elkövetéséért a 
Katonai Ügyészségnek adtam át.

A Belügyminisztérium egyes beosztottai részéről 
tapasztalható súlyos törvénysértésekhez és fegyelmezetlenségekhez 
hozzájárult, hogy egyes szakmai vezetők nem a Központi Vezetőség, 
júniusi határozatának_szellemében nevelik és irányítják beosztott- 
taikat és nem követelik meg beosztottaiktól a törvényesség fel- 
tétlen betartását. Egyes vezetők részéről megmutatkozó közömbösség 
a Központi Vezetőség határozatával szemben sérti népünk és álla
munk érdekeit, gátolja a B.M. eredményes munkáját.
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A sorozatos durva fegyelmezetlenségek, erkölcsi 
kilengések azt mutatják, hogy a szakmai vezetők és parancsnokok 
egyrésze nem tekinti elsőrendű feladatnak egysége fegyelmi hely- 
zetének megszilárdítását, nem harcol minden lehető eszközzel 
-elsősorban szívós, kommunista nevelő munkával- a párt irányvo
nalának megértetéséért, a gyakorlati munkában való alkalmazásáért.

A parancsnokoknak és vezetőknek még mindig nem 
vált személyes ügyükké saját egységük, szervük fegyelmi, er- 
kölcsi, politikai állapotával való rendszeres foglalkozás. E- 
gyes vezetők még mindig azt gondolják helytelenül- hogy a ká
derek nevelésének ügyével, a fegyelem megszilárdításával csak 
a Személyzeti Főosztály, a Fegyelmi-osztály köteles foglalkozni. 
Ez káros felfogás és az ilyen gyakorlatnak semmi köze sincs 
Pártunknak a káderek nevelésére vonatkozó politikájához.

Ezek a jelenségek megmutatkoznak pl. a Belügy
minisztérium III-as osztályán, melynek állományába tartozó egyes 
csapatelhárító tisztek magatartása, sorozatos fegyelemsértése 
azt bizonyítja, hogy az elhárító tisztek közül egyesek elsza
kadtak a pártól, osztályuktól, a dolgozó néptől. ez abból 
adódik, hogy ezek a beosztottak távol esnek a központtól, nem 
kapnak megfelelő támogatást, nevelésüket elhanyagolják, az 
ellenőrzés feléjük minimális, A vezetés részéről megmutatkozó 
ilyen súlyos hibák eredményezik az elhárító tiszteknél tapasz
talható avangardizmust, fegyelmezetlenségeket, törvénysértéseket, ,

A vezetők részéről a beosztottak problémáival, 
nevelésével szemben megmutatkozó káros, opportunista nézeteket 
sürgősen fel kell számolni. Meg kell érteniök a vezetőknek, 
hogy alapvető feladatuk a beosztottaikkal való rendszeres fog
lalkozás, beosztottaik nevelése, ellenőrzése és a lehető legna
gyobb segítségnyújtás szakmai, valamint személyes családi prob
lémáik megoldásában. Minden vezető -különösen minden, kommunista 
vezető- személy szerint felelős a gondjaira bízott káderek fej
lődéséért, magatartásáért.

A vezetők fegyelmi gyakorlatának egyik legsú- 
lyosabb hiányossága a fegyelemsértőkkel szemben megmutatkozó 
liberalizmus, Akadnak parancsnokok és vezetők, akik úgy gondol
ják, hogy lehet engedni a vasfegyelemből és a kemény katonás 
fegyelem helyett elvtelen liberalizmus kezd helyenként lábra- 
kapni, lazul a fegyelem, mindennapossá válnak a fegyelmezet
lenségek. Egyes vezetők részéről tapasztalható liberalizmus 
következménye az is, hogy beosztottak sorozatosan ugyanazokba 
a hibákba esnek vissza, végül pedig el kell őket bocsátani, 
vagy Hadbíróság elé kerülnek.

E liberalizmus következményeit legjobban a 
Büntetésvégrehajtó szervek mélykúti egységénél elterjedt tör
vénysértések és erkölcstelenségek bizonyítják, ahol Papp Zsig- 
mond bv.hadnagy, őrség parancsnok másfél éven keresztül semmit 
sem tett a helyzet megjavítására.

Ennél az egységnél szinte rendszerré vált az 
elítéltekkel szemben tanúsított durva magatar
tás, önkényeskedés. Amikor az ilyen túlkapá
sokat a parancsnoknak jelentették ez még csak 
komoly vizsgálatot sem indított, napirendre 
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tért az események felett. Ennek a liberalizmus
nak az lett az eredménye, hogy Papp István 
bv.tizedes az egyik elítélt nőt fegyverrel 
kényszerítette arra, hogy vele nemi viszonyt 
folytasson.

A Büntetésvégrehajtó szervek mélykúti egységé
nél tapasztalható állapot azonban nemcsak az ott uralkodó li
beralizmusnak az eredménye, hozzájárult ehhez az is, hogy a BV. 
Parancsnokság felületesen ellenőrizte az egység beosztottainak 
munkáját, magatartását, nem figyelt fel az ott tapasztalható 
tűrhetetlen jelenségekre. Ez azonban nem egyedülálló példa, 
mert az ellenőrzés elhanyagolása más szerveinkre is jellemző. 
Az ellenőrzés elmulasztása, vagy formális alkalmazása súlyos 
hiba, lazítja a munkafegyelmet és alapot teremt arra, hogy 
egyesek súlyos fegyelmezetlenségeket, sőt bűncselekményeket 
kövessenek el.

Sok vezető nem ismeri a számára biztosított 
jogokat, aminek eredményeképpen a fegyelmezés gyakorlásában dur
va hibákat követnek el beosztottaikkal szemben. Ugyanakkor mint 
általános hiányosság tapasztalható, hogy a vezetők és a parancs
nokok csak igen ritkán alkalmazzák a jó munka elismeréséért já
ró dicséretet és jutalmazást.

Súlyos hiányosság az is, hogy a szolgálati fe
gyelem megszilárdításáért" folyó harcban nem alkalmazzák az o- 
lyan fontos kádernevelési eszközöket, mint a tiszti becsület
bíróság, bűncselekményt elkövető személyek ügyének nyilvános 
tárgyalása és nem tartják be a fegyelmi vonatkozású parancso
kat és utasításokat.

A vezetők és parancsnokok fegyelmi gyakorlatuk- 
ban nem veszik igénybe eléggé a kollektíva segítő erejét, nem 
támaszkodnak megfelelő súllyal a pártszervezetekre, a politikai 
osztályokra. A vezetők sok esetben nem tájékoztatják kellő idő- 
ben a pártszervezeteket és a politikai osztályokat a felmerülő 
problémákról, kirívó fegyelmezetlenségekről, így ezek nem tud
nak kellő segítséget nyújtani a politikai nevelés utján, a 
fegyelmi helyzet megjavításához.

A nem kielégítő fegyelmi állapot egyik oka az, 
hogy a vezetők és beosztottak egyrésze nem ismeri, nem tartja 
be a katonai szabályzatokban előírt, alá és fölérendeltségi
helyes viszonyt. Gyakori a vezetők és beosztottak között az 
elvtelen, haveri szellem; a vezetők sok esetben elnézik aláren
deltjeik tiszteletien magatartását, pongyola, katonátlan meg
jelenését. Másrészt egyes vezetők a kemény. katonás magatar
tást durvasággal, goromba bánásmóddal cserélik fel.

A parancsnokok és vezetők valósítsák meg a sza
bályzat szerinti viszonyt a beosztottak és a vezetők érintkezé
sében, az alá és fölérendeltségben. Ne tűrjék el a tiszteletien, 
pongyola magatartást, a beosztottak hanyag külső megjelenését. 
Számolják fel az egyes helyeken megmutatkozó, a szocialista szel
lemmel össze nem egyeztethető, goromba, emberi önérzetet sértő 
bánásmódot. A parancsnok, a vezető legyen kemény, határozott, 
ugyanakkor beosztottait megbecsülő, azokról gondoskodó, kommu
nista emberhez méltó parancsnok, vezető.
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A törvény-sértések és a fegyelmi helyzet terén 
megmutatkozó hibák és hiányosságok megszüntetésére

megparancsolom;

1./ A Belügyminisztérium központi és vidéki 
szervei vezetőinek, valamint a Határőrség és Belső Karhatalom 
parancsnokainak, hogy a jövőben maradéktalanul hajtsák végre 
és tartassák be beosztottaikkal a Központi Vezetőség júniusi 
határozatát. Neveljék beosztottaikat a Magyar Dolgozók pártja 
iránti határtalan odaadás, a Magyar Népköztársaság Kormánya 
iránti feltétlen engedelmesség szellemében, a szovjetunió népei 
és a népi demokratikus országok iránti szeretetre, a párt- és 
az állam ellenségei iránti kérlelhetetlen gyűlöletre és magasfo- 
kú éberségre. Neveljék őket a forradalmi törvényesség betartá
sára, becsületességre, öntudatosságra, a párt- és a Kormány ha
tározatainak, valamint parancsnokaik utasításainak maradékta
lan végrehajtására. Folytassanak kíméletlen harcot a szolgála
ti fegyelem mindennemű megsértésével szemben, szigorúan büntes
sék azokat, akik a törvényeket megsértik, vagy felelőtlenül 
végzik el a rájuk bízott feladatokat. Tegyék rendszeressé be
osztottaik munkájának ellenőrzését, nyújtsanak több konkrét 
segítséget beosztottaiknak.

2./ A politikai-osztályok, a parancsnokok po
litikai helyettesei, párt és Dísz-szervezetek pártunk Központi 
Vezetősége júniusi határozatát. Kormányunk programját szem- 
előtt tartva, azt gyakorlati munkájukban következetesen alkal
mazva, ne kampányszerűen, hanem állandóan és_szryósan_harcolja- 
nak a törvényesség megszilárdításáért. a rendkívüli események 
megszüntetéséért, a jelenlegi nem kielégítő fegyelmi helyzet 
megjavításáért. Mindenekelőtt segítsék elő a kommunisták, a 
vezetők élenjáró, példamutató magatartásának minden téren való 
megvalósítását. Elsősorban átfogó, mélyebb kommunista nevelő
munkával, az eszmei és politikai oktatás színvonalának megja
vításával, de szükség esetén fegyelmi, fenyítő eszközök alkal
mazásával érjék el a fegyelmi helyzet gyökeres megjavítását.

3./ A vezető és parancsnok elvtársak fordítsa
nak több figyelmet arra, hogy a fenyítést mint végső eszközt 
alkalmazzák, ha a nevelő munka nem volt eredményes. Azokkal 
szemben azonban, akik durván megsértik a törvényeket, az ál- 
lampolgárok jogait, valamint a szolgálati fegyelmet és rendet, 
járjanak el a lehető legnagyobb szigorral. Szüntessék meg a 
felelősségre vonásnál tapasztalható káros liberalizmust. A jövő- 
ben szigorúan felelősségre vonom azokat a vezetőket, akik elné
zik a beosztottaik által elkövetett törvénysértéseket és fegyel
mezetlenségeket, aláásva ezzel egységük ütőképességét.,

4./ A vezető és parancsnok elvtársak fokozot
tabb mértékben ösztönözzék beosztottaikat az eredményes jó mun
kára. Abban az esetben, ha rendkívüli teljesítményt nyújtanak, 
vagy kiváló eredményeket érnek el, haladéktalanul tegyenek ja
vaslatot az arra érdemes személy jutalmazására, vagy kitünte
tésére, ne várjanak addig, amíg erre külön utasítást kapnak.

5./ A vezetők és parancsnokok szakmai értekez- 
leteken értékeljék egységük fegyelmi helyzetét, tárgyalják meg 

 a fegyelmezetlenségek okait és jelöljék meg a feladatokat a hi- 
bák kiküszöbölésére. 
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6./ A főosztályok, osztályok és parancsnoksá- 
 gok vezetői minden hónap 6-ig tegyenek jelentést egységük fe- 
 gyelmi helyzetéről az illetékes Miniszterhelyettesnek. A Sze- 
 mélyzeti Főosztály Vezetője a havi jelentéseket összesítse, 
 értékelje és helyzet megjavítására vonatkozó javaslataival e- 

gyütt nekem jelentse.

7./ A vezető és parancsnok elvtársak beosztott 
taik erkölcsi és politikai színvonalának megjavítása érdekében 
fokozottabb mértékben támaszkodjanak a pártszervezetek erejére 
és segítségére. Kérjék fel az illetékes pártbizottságokat, hogy 
adjanak meg minden támogatást a fegyelem megszilárdításához. 
Szervezzenek előadássorozatokat a kommunista erkölcsről és ma- 
gatartásról.

8./  A lile osztály vezetője a legrövidebb időn 
 belül tegyen hathatós intézkedéseket a vezetése alatt álló 

szerveknél tapasztalható tűrhetetlen fegyelmi helyzet felszá- 
 molására. Fordítson fokozottabb figyelmet beosztottai nevelé- 
 sére, ellenőrzésére, nyújtson nagyobb segítséget feladataik 

megoldásához. 1954. januárban tegyen jelentést intézkedéseiről 
és a fegyelmi helyzetben bekövetkezett változásokról.

9./ A Belügyminisztérium testületéinek összes 
tagjai kötelesek teljesíteni a katonai rendészeti szervek u- 
tasításait. Akik a katonai rendészeti szervek utasításainak 
ellenszegülnek, azokat a legszigorúbban meg kell büntetni.

10./ A Személyzeti Főosztály Vezetője, a Be
lügyminisztériumhoz tartozó szervek vezetőivel karöltve szer
vezze meg a tiszti becsületbíróságokat. A vezetők és parancs
nokok a jövőben sokkal jobban támaszkodjanak a tiszti becsű- 
letbíróságok munkájára, használják fel, mint- olyan eszközt, mely 
alkalmas arra, hogy társadalmilag elítéljék azokat a tiszteket, 
akik a szolgálatban és a mindennapi életben fegyelmezetlen ma
gatartást tanusítanak. A tiszti becsületbíróságokba a példamu
tatóan fegyelmezett és jó munkát végző tiszteket kell beválasz
tani.

11./ A Személyzeti Főosztály és a Fegyelmi osz
tály vezetője rendszeresen ellenőrizzék a vezetők fegyelmi fe- 
nyítő és dicsérő gyakorlatát, a részükre biztosított jogok al
kalmazását. A vezetők részéről tapasztalt hatásköri visszaélé
sekről, vagy liberalizmusról minden esetben nekem tegyenek je
lentést, a bűnösök felelősségre vonása végett.

12./ A Fegyelmi osztály és a fegyelmi előadók
 sokoldalúan és mélyrehatóan tanulmányozzák a fegyelemsértése-
 ket, tárják fel azok okait. Megállapításaikat, valamint a fe-
 gyelemsértések megszüntetésére vonatkozó javaslataikat, illet

ve tett intézkedéseiket a Személyzeti Főosztály vezetőjének je- 
lentsék.

A Fegyelmi osztály vizsgálja meg és rendszeresen 
ellenőrizze a központi és vidéki főosztályok fegyelmi előadói
nak munkáját, adjon iránymutatást munkájukhoz.

13./ A Személyzeti Főosztály Vezetője, valamint 
a központi és megyei főosztályok vezetői fegyelmi gyakorlatuk-
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ban szigorúan tartsák be a fegyelmi vonatkozású utasításokat 
és ne terheljék túl a Fegyelmi osztályt., valamint a fegyelmi 
előadókat olyan munkákkal, amelyek elvégzése nem az ő hatás
körükbe tartozik.

 14./ A Személyzeti Főosztály Vezetője december
 1-ig terjessze a Kollégium elé a Fegyelmi osztály jog- és ha
táskörét szabályozó tervezetet.

Az egységes fegyelmi gyakorlat kialakítása cél- 
 jából a Fegyelmi osztály 1954. január 15-ig dolgozzon ki a 
 Belügyminisztériumhoz tartozó valamennyi szerv részére egysé

ges Fegyelmi és Nyomozati utasítást. Eddig az időpontig a kü
lönböző szervek a jelenleg használatban lévő utasítások alap
ján tevékenykedjenek.

15./ A Tanulmányi osztály állítson össze előa
dássorozatot a Magyar Népköztársaság Alkotmánya és fontosabb 
törvényei ismertetésére. Az összes tiszti és tiszthelyettesi 
iskolákon előadást kell tartani a szocialista törvényességről.

16,/ A Belügyminisztérium és a hozzá tartozó 
szervek beosztottainak eredményes, jó munkára való ösztönzé
se céljából a személyzeti Főosztály Vezetője 1953. december 
31-ig dolgozzon ki javaslatot a B.M. beosztottainak előlépte
tési, kitüntetési és jutalmazási gyakorlatára vonatkozóan.

Jelen parancsomat megfelelő mértékben a Belügy
minisztérium egész személyi állománya előtt ismertetni kell.

Gerő Ernő sk. 
a Magyar Népköztársaság 

Belügyminisztere.

WF-né/180 péld.
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Belügyminisztérium, Budapest.
2-5204/1953.

16 "

Szigorúan titkos!"

Utasítás;

a Belügyminiszter Elvtárs 19. számú parancsának végrehajtására.

A B.M. központi főosztály és önálló osztály vezetői, országos 
parancsnokságok vezetői, megyei, budapesti főosztályvezető elv
társak személyesen ismertessék a parancsot saját központi, il
letve megyei szervük beosztottai előtt.

A parancs ismertetésén vegyenek részt a főosztályok, önálló osz
tályok, országos parancsnokságok összes tisztjei. A többi beosz
tottakkal a parancsot az illetékes vezetők ismertessék, A parancs 
ismertetésének mérvét az értekezleten résztvevők beosztása és 
rendfokozata határozza meg.

A parancs ismertetése, oktatása megkezdése előtt értékelje saját 
szervének helyzetét a törvényesség, a rendkívüli események, a fe
gyelmi helyzet állapotát és ezt figyelembe véve a Miniszter Elvtárs 
parancsának alapján dolgozza ki a szükséges intézkedéseket.

A Határőrség és Belső Karhatalom parancsnoka e parancsot egységei 
felé ne adja ki, hanem ezt figyelembe véve, ennek alapján tegye 
meg a szükséges intézkedéseket.

A vezetők, parancsnokok a parancs végrehajtásához kérjék, igé
nyeljék a pártszervezetek, politikai szervek aktív segítségét,,

Budapest, 1953. november hó 16-án.

Piros László sk.
áv.vezérőrnagy.

A parancsot kapják; Miniszterhelyettes elvtársak, B.M. központi 
főosztályok és önálló osztályok vezetői. 
B.M. országos parancsnokságok vezetői. 
B.M. megyei, budapesti főosztályok vezetői.
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Belügyminisztérium, Budapest. 75 "Szigorúan titkos!"
2-5204/1953.

Utasítás;

a Belügyminiszter Elvtárs 19. számú parancsának végrehajtására.

A B.M. központi főosztály és önálló osztály vezetői, országos 
parancsnokságok vezetői, megyei, budapesti főosztályvezető elv
társak személyesen ismertessék a parancsot saját központi, il
letve megyei szervük beosztottai előtt.

A parancs ismertetésén vegyenek részt a főosztályok, önálló osz
tályok, országos parancsnokságok összes tisztjei. A többi beosz
tottakkal a parancsot az illetékes vezetők ismertessék. A parancs 
ismertetésének mérvét az értekezleten résztvevők beosztása és 
rendfokozata határozza meg.

A parancs ismertetése, oktatása megkezdése előtt értékelje saját 
szervének helyzetét a törvényesség, a rendkívüli események, a fe
gyelmi helyzet állapotát és ezt figyelembe véve a Miniszter Elvtárs 
parancsának alapján dolgozza ki a szükséges intézkedéseket.

A Határőrség és Belső Karhatalom parancsnoka e parancsot egységei 
felé ne adja ki, hanem ezt figyelembe véve, ennek alapján tegye 
meg a szükséges intézkedéseket.

A vezetők, parancsnokok a parancs végrehajtásához kérjék, igé
nyeljék a pártszervezetek, politikai szervek aktív segítségét.

Budapest, 1953. november hó 16-án.

Piros László sk.
áv.vezérőrnagy.

A parancsot kapják; Miniszterhelyettes elvtársik, B.M. központi 
főosztályok és önálló osztályok vezetői. 
B.M. országos parancsnokságok vezetői. 
B.M. megyei, budapesti főosztályok vezetői.
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