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A MAGYAR NÉPKÖZTÁ RSASÁG 

BELÜGYMINISZTERÉNEK 

004. számú 
P A R A N C S A

Budapest, 1966. évi január hó 13-án.

A MNK Honvédelmi Minisztere az Á lt/2-es U tasításában (to
vábbiakban: utasítás) szabályozta a továbbszolgáló tartalékos 
és sorállományú tiszthelyettesek, tisztesek és honvédek szol
gálatának rendjét, szolgálatteljesítésükkel kapcsolatos jogai
kat és kötelességeiket, melynek hatálya kiterjed a BM Határ 
őrség és Karhatalom sorállományára is.

A BM H atárőrség és Karhatalom sajátos viszonyait figye- 
lembevéve szükséges az utasítás egyes pontjainak módosítása, 
kiegészítése.

Ennek érdekében

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

1. Az illetékes m iniszterhelyettes, a belügyi csapatok sajá
tosságainak figyelembevételével adjon ki mellékletet az 
utasításhoz.
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2. Minden parancsnok személyesen felelős azért, hogy a sor
állomány szolgálatának rendje, ügyeik intézése az utasí
tásban, illetve a mellékletben foglaltak szerint egységesen 
történjen.

3. Az utasítást és a mellékletet a BM H atárőrség és K arha
talom tisztjei teljes terjedelm ében, a tiszthelyettesek és 
sorállománynak a  rájuk vonatkozó mértékben ismerjék 
meg.

4. Az utasítást és a kiegészítő m ellék letet a BM H atárőrség
nél és Karhatalomnál 1966. március 1-től kell alkalmazni.

Jelen parancsom megjelenésével egyidejűleg hatályon kívül 
helyezem a 14/1958. BM parancsot, a 002/1961., 009 /1962 . 
BM helyettesi parancsokat, a  0010/1960 ., 001 /1962 ., 10-  
178/1961. BM helyettesi utasításokat, valamint a BM H atár
őrség Országos Parancsnokának 2360/1965 . sz. utasítás I -  
IV. fejezeteit.

Benkei András s. k.,
belügyminiszter

K ap ják : M in isz te rhe lye ttesek ,
F őcsoportfőnökök.
H a tá rő rség  O rszágos P a ran csn o k ság  600 pé ldányban . 
K a rh a ta lo m  O rszágos P a ran csn o k ság  200 pé ld án y b an  

K észü lt: 850 p é ldányban .

ÁBTL -4.2. -10-21/4/1966 /3
-  2 -



BELÜ G Y M IN ISZTÉR IU M  s z o l g á l a t i  h a s z n á l a t r a !

J ó v á h a g y o m !

N ém eti József s. k.,
r.  v ezérő rnagy  

m in isz te rh e ly e tte s

MELLÉKLET
a HM Ált/2 . „Utasítás"-hoz

a továbbszolgáló, tartalékos és sorállományú 
tiszthelyettesek, tisztesek és honvédek katonai szolgálatának 

rendjéről, szolgálatteljesítésükkel kapcsolatos jogaikról 
és kötelességeikről a

Az Ált/2. Utasítás hatálya kiterjed a M agyar Népköztársaság fegy
veres erőire. (Néphadsereg, Határőrség, Karhatalom, polgári véde
lem katonai szerveire.) 

A 004/1966. BM sz. parancs alapján az Ált/2. u tasítást a BM H atárőr
ség és K arhatalom  sorállom ányára az alábbi kiegészítésekkel, módo
sításokkal kell alkalmazni.

I. Fejezet 11. pontjához:

A BM Határőrségnél és a K arhatalom nál a sorkatonai szolgá
lat ideje békében a Honvédelmi Tanács 46/34/1956. sz. hatá
rozata alapján két év és három  hónap. Ettől eltérni a Belügy
miniszter engedélyével lehet.

BM Határőrség és Karhatalom részére
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A BM Határőrség és Karhatalom  egységeinek újoncokkal való 
kiegészítése (feltöltése) a Magyar Népköztársaság sorköteles 
korhatárt elért polgárainak katonai szolgálatra való behívása 
ú tján  történik. Az újoncszükségletet -  évenként -  a BM 
Határőrség és Karhatalom  Országos Parancsnoka, a Magyar 
Néphadsereg Vezérkara 3-as Csoportfőnöksége ú tján  igényli 
és biztosítja.

A BM Határőrség, illetve a Karhatalom  újoncállományának 
sorozását külön parancsok és utasítások alapján kell végre
hajtani. 

A sorozás befejezése után a sorozótiszt a BM Határőrség, 
illetve a Karhatalom hoz kiválasztott és alkalmas sorkötelesek
ről -  szoros betűrendben -  készítsen 3 példányban névjegy
zéket, az alábbi adatokkal: folyószám, név, születési év, anyja 
neve, polgári lakhely, szakképzettség, foglalkozás, pártállás, 
iskolai végzettség, megjegyzés.

A névjegyzéket a sorozóbizottság elnöke és a sorozótiszt írja 
alá. A névjegyzék 1., 2. sz. példányát a sorozás végrehajtásá
ról, tapasztalatairól készített jelentést a BM Határőrség, illetve 
a K arhatalom  Országos Parancsnokságára, a névjegyzék 3. sz. 
példányát a kiegészítő parancsnokának kell átadni.

I. Fejezet 13. pontjához:

Az újoncok átvétele a kiegészítő parancsnokságokon történik. 
Az újoncok átvételére, kísérésére az egység parancsnoka szál
lítm ányparancsnokokat, kísérő tiszteket, tiszthelyetteseket és 
tiszteseket vezényeljen. Minden 50 főre egy tisztet (tiszthelyet
test) és két sortisztest kell küldeni.

Szállítm ányparancsnokként elsősorban azokat a tiszteket kell 
kijelölni, akik a sorozást végezték, vagy m ár ilyen feladatok 
végrehajtásában részt vettek.

Az átvevő tisztek ellenőrizzék névjegyzék alapján, hogy 
a m ár kiválasztott újoncok vonuljanak be. Ezzel egyidőben 
kell átvenni a kiegészítő parancsnokságoktól az újoncok 
katonai igazolványait, nyilvántartó lapjait, egészségügyi köny
veit, személyi igazolójegyeit és a hozzá tartozó nyilvántartó- 
kartont, valam int az átadás-átvételi jegyzék két példányát.

I. Fejezet 12. pontjához:
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Bevonulás után a névjegyzék egy példányát aláírva és lepe
csételve vissza kell küldeni a kiegészítő parancsnokságnak.

Az egység parancsnoka a bevonult újoncok létszámáról, az á t
vétel napján -  kiegészítő parancsnokságonkénti felsorolással
-  géptávírón tegyen jelentést a BM Határőrség, illetve a K ar
hatalom Országos Parancsnokságra.

Bevonulás után az újoncállományt felül kell vizsgálni. Ennek 
végrehajtására az egységek hozzanak létre bizottságokat.

a) Személyügyi bizottságok:

Személyügyi bizottságot a bevonuló újonclétszámtól függően 
annyit kell létrehozni, hogy a többi bizottságok m unkája és 
az egész bem utatás zavartalan, zökkenőmentes és folyamatos

 legyen.

Összetétele: az elöljáró egység parancsnokság és a kiképző 
egység parancsnokság beosztott tisztjei, kiképző század
parancsnokok, politikai helyettesek, elhárító tiszt, szü. 
és szerv. főelőadó.

Feladata: személyügyi okmányok és elbeszélgetés alapján 
meggyőződni a bevonult sorkötelesek alkalmasságáról, 
politikai tájékozottságáról, általános műveltségéről, szo
ciális és egyéb jellegű problémáikról.

b) Orvosi bizottság:

Összetétele: Vezető orvos, beosztott orvos, felcser, egészség- 
ügyi tiszthelyettes, tisztes.

Feladata: hogy a sorozás és bevonultatás között eltelt idő
szakban megbetegedett (alkalmatlanná vált) sorkötele
seket kiszűrje.

A vezető orvos intézkedik a fertőző beteggyanús szemé
lyek azonnali elkülönítésére, kórházba szállítására.

Az orvosi vizsgálat eredményét be kell jegyezni a sor
köteles egészségügyi könyvébe.

c) Nyilvántartó bizottság:

Összetétele: nyilvántartó tiszthelyettes, írnokok.
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Feladata: a szerv. szü. főea. irányításával -  a személyi ok
mányok alapján -  megállapítja a bevonulók létszámát, 
kikérdezés ú tján  tisztázza a sorozás óta beállott adat- 
változásokat. Felfekteti a szükséges nyilvántartásokat. 
Elkészíti a BM Határőrség, illetve a Karhatalom  Orszá
gos Parancsnokságnak felterjesztendő létszámjelentést 
és azt átadja a kiképző, egység parancsnokának. Szer
vezi és ellenőrzi az újonckiképzéssel egyidőben induló 
tanfolyamokra és szakkiképzésre vezénylendők időben 
való útbaindítását.

d) Hadtáp bizottság:

Összetétele: a kiképző egység hadtáp parancsnoka, élelmezési 
tiszt, ruházati tiszt, ruházati tiszthelyettes, század szol
gálatvezetők, ruházati raktáros.

Feladata: a bevonult újoncok fürdetésének, felszerelésének, 
a körletben való elhelyezésének irányítása, a polgári 
ruházat leltárbavétele, postai szállításhoz való előkészí
tése.

Azokat az újoncokat, akiket a felülvizsgáló bizottság egész
ségügyi szempontból határőr és karhatalm i szolgálatra alkal
matlannak, vagy fegyvern élküli szolgálatosnak osztályoz, FÜV 
táb lájukat a BM Határőrség, illetve a Karhatalom  Országos 
Parancsnokság FÜV Bizottságának kell felterjeszteni. A felül
vizsgálatot 21 napon belül végre kell hajtani.

Újoncok leszerelése csak a BM Határőrség, illetve a K arhata
lom Országos Parancsnokának parancsára történhet.

A kiképző egység szervezési vázlatának megfelelően meg kell 
szervezni az ezred, zászlóalj, század, szakasz és rajkötelékeket. 
Az elosztásnál vegyék figyelembe a párt, KISZ-tagok, iskolai 
végzettség és polgári képzettség szerinti helyes arányok kiala
kítását. Ezt követően az alegységekről állományrögzítő paran
csot kell készíteni.

Az egységparancsnokok, az alegységek m egalakításától számí
tott 2 napon belül terjesszenek fel jelentést a bevonult újon
cok összetételéről.

Az újonckiképzés befejezése után az újoncállomány elosztását 
az egység parancsnoka hajtja  végre. Az elosztásnál figyelembe
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kell venni a kiképző egység (alegység) parancsnokának, poli
tikai tisztjének, az elhárító szervek, valamint a párt és KISZ 
bizottságok véleményét.

Az alegységek állományának összetételét úgy kell kialakítani, 
hogy az újoncelosztás után -  a lehetőségekhez m érten -  az 
első és másodéves katonák 50- 50 %-os aránya biztosítva le
gyen, figyelembevéve a párt és KISZ tagság, iskolai végzett
ség, polgári képzettség, kiképzési eredmény, szellemi, fizikai 
képesség, jellembeli tulajdonság, szociális és egyéb problémá
kat.

A lehetőségekhez m érten törekedni kell arra, hogy a sorállo
mány minél nagyobb hányada a lakóhelyéhez közel eső egy
séghez, alegységhez (őrs) nyerjen beosztást, ugyanakkor a sor
katona szolgálati helye ne essen egybe a polgári lakhelyével.

 Az újoncok elosztását állományparancsban kell rögzíteni.

IV. Fejezet 44. pont a) alpontjához:

A beosztásokról készített javaslatot az egységparancsnoknak 
terjeszti fel.

IV. Fejezet 45. pontjához:  

Sorkatonákkal tiszti státuszokat a BM Határőrség, illetve 
a K arhatalom  Országos Parancsnoka, tiszthelyettesi és irodai
státuszokat az egységparancsnoka tölthet be.

VI. Fejezet 71. pont a) alpontjához:

Ideiglenes vezénylés esetei:

-  különböző tanfolyamokra, iskolákra,

-  kiképző pontokra, kiképző egységekhez (szpk. h., rajpk., 
irnok, stb.)

-  díszelgő alakulatokba való részvételre,

-  m unkára (laktanya építés és ezzel összefüggő egyéb fel
adatokra)

-  szolgálati és kiképzési feladatok végrehajtása érdekében.
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Tartós vezénylés esetei:

-  tiszti iskolára,

-  tisztes iskolára,

-  egyéb tanfolyamokra, vagy iskolákra, amely a 6 hónapot 
meghaladja,

-  szolgálati és kiképzési feladatok végrehajtása érdekében.

VI. Fejezet 72. pont első bekezdés után: 

Áthelyezést és vezénylést az állományfegyelem szigorú betar
tása m ellett lehet csak végrehajtani. Sorállományút olyan be
osztásba helyezni, vagy vezényelni, amely az állom ánytáblá
zatban nincs rendszeresítve, nem lehet. Ettől való eltérést ki
vételes esetekben a BM Határőrség, illetve Karhatalom  Orszá
gos Parancsnoka eszközölhet.

Sorállományú párt és KISZ funkcionárius áthelyezése és ve
zénylése csak az egység párt és KISZ bizottság hozzájárulásá
val történhet.

Az egységnél a sorállomány mindennemű mozgatása, áthelye
zés, vezénylés, berendelés, útbaindítás, stb. a Szervezési és 
nyilvántartó csoporton (szerv, főea., szü. nyt. tts.) keresztül 
hajtható végre.

Az áthelyezést, vezénylést és vezénylés megszüntetést minden 
esetben állományparancsban kell közölni.

VI. Fejezet 71. pont b) alpontjához:

VI. Fejezet 80. pontjához:

Az áthelyezettek, vezényeltek személyi okmányait (egységen 
kívüli áthelyezés esetén: Honvédségi nyilvántartó lap, fény
képes nyilvántartó lap, szolgálati könyv, dícséretek-fenyítések 
lapja, parancsnoki vélemény, egészségügyi könyv, személyi 
igazoló-jegy, és karton, egységen kívüli vezénylés, egységen 
belüli áthelyezés és vezénylés esetén szolgálati könyv, dícsére- 
tek-fenyítések lapja, egészségügyi könyv) a kísérő parancs
nokkal, vagy ha kísérő nincs, postai úton kell megküldeni az 
illetékes egység (alegység) parancsnokának. Katonai igazol
ványt minden esetben a katona vigye magával.
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VIII. Fejezet 102. pontjához:

Sorállományúak rendfokozatának megnevezése:

a) honvéd (határőrségnél határőr),

b) tisztesek: őrvezető,

tizedes,

szakaszvezető.

VIII. Fejezet 106. pontjához:

Az egységparancsnokok a leszerelés végrehajtása előtt két hét- 
 tel a BM Határőrség, illetve a Karhatalom  Országos Parancs-

 nokságára terjesszenek fel javaslatot azon sor szakaszvezetők 
előléptetésére, akik sor őrmesteri rendfokozatra érdemessé 
váltak. Az előléptetést a BM Határőrség, illetve a Karhatalom  
Országos Parancsnoka eszközli. 

X. Fejezetet  a BM Határőrség és Karhatalom  sorállományára is al
kalmazni kell az alábbi módosításokkal és kiegészítésekkel:

X. Fejezet 125. pont utolsó bekezdés helyett:

Az évi rendes szabadság időtartam ába az utazási időt nem kell 
beszámítani. Az utazásra az alábbi időmennyiség engedélyez
hető: (A Határőrségre is érvényes.)

Távolság:
Az oda és visszautazásra 

engedélyezhető idő összesen:

50- 100 km-ig 

100- 150 km-ig 

150- 200 km-ig 

200- 250 km-ig 

250 km-en felül 48 óra

24 óra

36 óra

12 óra

18 óra
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X. Fejezet 126- 127. pontja helyett:

A Határőrség sorállományának szabadságolását a Határőrizeti 
Szabályzat 452- 456. pon tja  szerint kell végrehajtani.

A Karhatalom  sorállományának évi rendes szabadsága:
-  elsőéves honvédek részére 

(6 hónap szolgálat után) 11 nap
13 nap
14 nap 
16 nap

-  elsőéves tisztesek részére
-  másodéves honvédek részére
-  másodéves tisztesek részére
-  státusz szerint sor szakaszparancsnok-helyettesnek a fen

tieken kívül 2 nap

Tisztes iskolára jelölt elsőéves katona 6 hónap letelte előtt is 
szabadságolható.

A sortisztesek részére, ha előléptetésük előtt a honvédnek járó 
szabadságot m ár kivették a különbözetet a szolgálati év végéig 
ki kell adni.

"Kiváló H a tá rő r", illetve „Kiváló Karhatalm i Szolgálatért” 
jelvénnyel k itün te te tt sorkatonák jutalmazása külön paran
csok alapján történik.

Az évi rendes szabadság fegyelmi fenyítés címén csak abban 
az esetben vonható meg, ha arra a sorkatona sorozatos fegyel
mezetlensége folytán érdemtelenné vált. A megvonásra kellő 
mérlegelés után az egységparancsnok jogosult.

X. Fejezet 128. pontjához:

Az alegységparancsnokok a szabadságoltatás végrehajtására 
készítsenek tervet és azt az egységparancsnok hagyja jóvá. 
Figyelembevéve az állandó harckészültség fenntartására ki
adott intézkedésekben m eghatározottakat. 

X. Fejezet 138. pont első bekezdéséhez:

Egészségügyi szabadságot másodízben a BM Határőrség, 
illetve a K arhatalom  Országos Parancsnokság Központi FÜV 
Bizottság jóváhagyásával lehet engedélyezni.
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X. Fejezet 143- 144. pontja helyett:

A Karhatalom nál a sorállományúak részére jutalomszabad
ság a Magyar Népköztársaság Fegyveres Erőinek Fegyelmi 
Szabályzata II. Fejezet 17/d) alpontja, valam int a III. Fejezet
ben m eghatározott jogkör, a Határőrségnél a Határőrizeti Sza
bályzat 452- 456. pontja szerint engedélyezhető.

Jutalomszabadságot több esetben lehet adni, azonban egy év
ben a 10 napot nem haladhatja meg. A 10 nap jutalomszabad
ságba nem kell beszámítani a Belügyminiszter, Belügyminisz
terhelyettes, Határőrség és Karhatalom  Országos Parancsnoka 

 által adott ju talomszabadságot (Pl.: díszszemlén való részvétel, 
kiváló szakasz, raj, országos sportversenyeken elért eredmény
ért, stb.)

Fenyített sorkatona részére évi rendes szabadság a fenyítés 
 után egy hónap múlva, jutalomszabadság pedig csak a fenyí

tés törlése után engedélyezhető.

Sorkatonák részére külföldre szóló szabadság nem engedélyez
hető. Kivételes esetekben -  egyéni elbírálás alapján -  a BM 
Határőrség, illetve a Karhatalom  Országos Parancsnoka enge
délyezhet külföldre való távozást.

X. Fejezet 145. pontját nem kell alkalmazni.  

X. Fejezet 155. pontja után:

Sorállományúak részére kedvezmények adása:

a) eltávozás,

b) kimaradás,

c) kimenő,

d) szolgálatmentes nap (csak Határőrségnél)

A kedvezményadást a Belszolgálati Szabályzat 198- 201. és a 
Határőrizeti Szabályzat 454- 455. pontja szerint kell végre
hajtani.

Azon sorkatonák részére, akiknek eltávozást engedélyeztek, 
30 km-en belül csak eltávozási engedély, azon felül szabadsá
golási igazolvány adható ki.
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Az eltávozás időtartam a egy évben a 12 napot nem haladhatja 
meg.

Valamennyi eltávozást napiparancsban le kell közölni, illetve, 
a Határőrség őrsein a Határőrizeti naplóba be kell jegyezni.

XII. Fejezet 178. pontja helyett:

A sorkatonai szolgálat idejét letöltött sorállományúakat a BM 
Határőrség, illetve a Karhatalom  Országos Parancsnoka „nem
tényleges viszonyba” helyezi. Az egységparancsnokok a lesze
relést állományparancsban közöljék.

Az egység parancsnoka a leszerelés időpontja előtt 48 órával 
távbeszélőn, vagy írásban értesítse a kiegészítő parancsnok
ságot arról, hogy mikor (nap, óra) hány fő leszerelő érkezik 
a kiegészítő parancsnokságra. Amennyiben az egy-egy kiegé
szítő parancsnokságra útbaindítandó létszám az 5 főt nem ha
ladja meg, értesítést küldeni nem kell.

A leszerelők kiegészítő parancsnokságokig történő szállítását 
a helyi vasúti katonai szállítás vezetőség (VKSZV) útján kell 
megszervezni és végrehajtani, a csoportokat utazási okmá
nyokkal kell ellátni.

A leszerelők kísérésére az egység parancsnoka szállítmány
parancsnokokat, kísérő tiszteket, tiszthelyettest és tiszteseket 
vezényeljen. (50 fő után 1 tiszt, vagy 1 tiszthelyettes és 2 sor
tisztes.) A 10 főn aluli csoportoknál kísérőt küldeni nem kell. 
Kísérő feladatra a csoportból parancsnokot kell kijelölni.

A kísérő parancsnokok vigyék m agukkal a leszerelők személyi 
okmányait, személyi igazoló jegyeit és az átadásra készített 
névjegyzéket (a névjegyzék tartalm azza: név, rendfok., szü
letési év, anyja neve, rendelet szám, polgári lakóhelye).

A leszerelésre kerülő állománnyal ism ertetni kell az 1960. évi 
IV. törvényt, a 19/1964. számú korm ányrendeletet és a HM 
3/1964. (VIII. 9.) sz, rendeletet a rá juk  vonatkozó mértékben.

Fel kell hívni figyelmüket a katonai titoktartás szabályaira.

A leszerelőket ú tbaindításuk előtt ünnepélyesen el kell bú
csúztatni.
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-  A 3/1964. sz. Korm ányrendelet alapján,

-  BM Határőrség, illetve a Karhatalom  Országos Parancsno
kának parancsára egyéb okból.

XII. Fejezet 187., 190. pontokhoz:

A leszereléseket a BM Határőrség, illetve a Karhatalom  Or
szágos Parancsnokának parancsára kell végrehajtani.

V

XII. Fejezet 194. pontjához a harmadik bekezdés után:

 A sorkötelesek szolgálatának félbeszakítását a 3/1964. (I. 29.) 
sz. Kormányrendelet, az 1/1964. (I. 29.) HM rendelet és ezek 
végrehajtására kiadott H atárőr- és Karhatalom  Országos Pa- 
rancsnok-i intézkedés szabályozza. 

XII. Fejezet 195. pont második bekezdése után:

Nem szerelhetők le azok a sorkatonák, akik kórházban, vagy 
szanatórium ban vannak. A leszerelésük csak a II. fokú FÜV 
Bizottság javaslata alapján a BM Határőrség, illetve a K a r
hatalom Országos parancsnokának parancsára történhet. vissza

 kell tartan i az egység gyengélkedőjén fekvő, járóképtelen 
betegeket felépülésükig, valam int a fogdafenyítésüket töltő 
katonákat a fenyítés leteltéig. Továbbá azokat, akik a fegyel
mező zászlóaljban eltöltött idejüket utána szolgálni kötelesek.

Azon leszerelés előtt állók ügyét, akik hivatásos állományba 
kérték a felvételüket, úgy kell intézni, hogy az sorkatonai 
szolgálatuk leteltéig elintézést nyerjen. Egyébként a sorkato
nai szolgálatuk leteltével a leszerelésüket végre kell hajtani.

Az egység parancsnoka a sorállományból visszatartottakat 
állományparancsban közölje, a visszatartás okának feltünteté
sével. A leszereléssel egyidőben értesíteni kell az illetékes ki
egészítő parancsnokságot a katona visszatartásának okáról és 
előrelátható időtartam áról.

XII. Fejezet 179. pontjához:
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A sorállományból visszatartottakat az általános leszerelés nap
ján géptávírón jelenteni kell a BM Határőrség, illetve a K ar
hatalom Országos Parancsnokságára az alábbiak szerint: név., 
rendfok., születési év, anyja neve, visszatartás oka.

A sorállományból visszatartottakat folyamatosan (felépülés, 
stb.) az egységparancsnokok javaslatára az Országos Parancs
nokok parancsa alapján kell leszerelni. Ezen személyek nyil
vántartási anyagait a leszerelésük után kell megküldeni az 
illetékes kiegészítő parancsnokságnak.

Hivatásos állományba vételkor a sorkatona honvédségi nyil
vántartó lapját az egység személyügyi tisztjének kell átadni.

 

XIV. Fejezet 206., 207. pontjához:

A Személyügyi Főcsoportfőnök helyett a BM Határőrség, 
illetve a Karhatalom  Országos Parancsnoka jogosult.

XVI. Fejezet 234. pontjához:

A hivatkozott rendelkezések 3/1959., 3/1964., és 19/1964. (VIII.
9.) Korm ány- és 1/1964. (VIII. 9.) sz. HM rendelet.

XVI. Fejezet 247. pontja helyett:

A tényleges szolgálatot teljesítő katona személyi és családi kö
rülményeiben beállott m indennemű lényeges változást (házas
ságkötés, születés, névváltozás, polgári lakcímváltozás, ingat
lanra vonatkozó vagyoni helyzet változás, közvetlen hozzá
tartozó elhalálozása) köteles a közvetlen parancsnokának je
lenteni és okirattal igazolni.

Az alegységparancsnok a változást vezesse át a katona szol
gálati okmányain, s ezután közölje a változást az elöljáró egy
ség szü. szervezési nyilvántartó csoportjával a nyilvántartó 
lapon való átvezetés végett. Ennek m egtörténte után a bizo
nyító okiratot a katonának vissza kell adni.

XVI. Fejezet 249. pontjához:

Sorkatonák polgári ruhát -  sem szolgálatuk alatt, sem szol
gálaton kívül -  nem viselhetnek.
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