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Elvtársak!

Harcosok! Tiszthelyettesek és Tisztek!

A Belügyminisztérium és az Államvédelmi Ható
ság összevonásából létrejött új Belügyminisztérium veze
tését átvettem. Ebből az alkalomból üdvözlöm a Belügy-
minisztérium egész személyi állományát, az operatív szer
vek, a Határőrség, a Belső Karhatalom, a Rendőrség, a 
Tűzrendészet, a Légoltalom, a Büntetés végrehajtás har
cosait, tiszthelyetteseit és tisztjeit.

Az új Belügyminisztérium feladatköre nagymér
tékben megnövekedett. Pártunk Központi Vezetősége és 
Kormányunk nagy jelentőségű határozata, mely népi demok
ratikus államunk további megerősítését, a dolgozó nép 
életszínvonalának fokozott emelését szolgálja, megnöve
kedett feladatokat állít a Belügyminisztérium vala
mennyi vezetője és beosztottja elé.

Pártunk és Kormányunk, egész dolgozó népünk 
joggal elvárja, hogy az új Belügyminisztériumban 
egyesített szervek az eddiginél még fokozottabb felelős
séggel és még eredményesebben őrködjenek a belső bizton
ság, az államvédelem, a közrend, szabad hazánk határai
nak és objektumainak sérthetetlensége, a közlekedés 
rendje felett. Az imperialisták által hazánkba küldött 
kémek, ügynökök, diverzánsok és szabotőrök, a belső 
ellenség még meglévő elemei ádáz gyűlölettel törnek 
szocializmust építő békés népünk alkotó munkájára.

A Belügyminisztérium megtisztelő feladata, 
hogy Pártunk Központi Vezetősége és Népköztársaságunk 
Kormánya, egész dolgozó népünk bizalmából kérlelhetetlen, 
szívós és eredményes harcot folytasson dolgozó népünk,
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belső rendünk minden fajta ellenségével szemben, hogy 
idejében leleplezze, ártalmatlanná tegye az imperialis
ták ügynökeit a kémeket és diverzánsokat, hogy éberen 
őrködjék a közrend, a vagyonbiztonság, a közlekedés biz
tonsága felett.

Ennek érdekében a Belügyminisztérium vala
mennyi beosztottja előtt az a feladat áll, hogy munká
jukban mindenkor megingathatatlan hűséggel kövessék 
Pártunk Központi Vezetősége útmutatását, következetesen 
hajtsák végre Népköztársaságunk törvényeit, Kormányunk 
rendeleteit, a Belügyminiszter parancsait.

Még szorosabbra kell fűznünk kapcsolatainkat 
dolgozó népünkkel, állandóan növelni kell az összes 
vezetők és beosztottak politikai, szakmai, katonai tu
dását. Tovább kell szilárdítani az öntudaton alapuló 
fegyelmet és rendet. Növelni és állandóan tökéletesí
teni kell a harckészültséget.

A Belügyminisztérium valamennyi beosztottjá
ban elevenen kell, hogy éljen az a tudat, hogy az ellen
ség minden kísérlete, mesterkedése megtörik népünk 
egységén. Dolgozó népünk szilárdan követi a Magyar Dol
gozók Pártját, Népköztársaságunk Kormányát és eltéphe- 
tetlen barátság fűzi a felszabadító Szovjetunióhoz, a 
béketábor megingathatatlan bástyájához.

Elvtársak!

Szilárd egységbe összeforrva harcoljanak saját 
területükön Pártunk Központi Vezetősége és Kormányunk 
által a Belügyminisztérium elé kitűzött feladatok mara
déktalan végrehajtásáért.

Jelen parancsomat a Belügyminisztérium egész 
személyi állománya előtt ki kell hirdetni.

GERŐ ERNŐ sk.
a Magyar Népköztársaság 

Belügyminisztere
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