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A Magyar Népköztársaság területén 1979. májusában sikeresen 
végrehajtották a Varsói Szerződés szervezetébe tömörült orszá
gok kijelölt csapatai a "PAJZS- 7 9 "  h adműveleti, harcászati gya
korlatot.

A Varsói Szerződés országainak katonai együttműködését repre
zentáló közös hadgyakorlat bolgár, magyar, román, szovjet és 
csehszlovák résztvevői adtak számot felkészültségükről és tettek 
tanúbizonyságot magasfokú erkölcsi, politikai szilárdságukról.

A közös tevékenység során tovább erősödött az internacionalista 
fegyverbarátság, nőtt a parancsnokok, és a törzsek munkájának 
összehangoltsága.

A hadgyakorlat felkeltette az imperialista hírszerző szervek, spe
ciális szolgálatok érdeklődését, aktivitását. Ez a tény a megnöve
kedett szárazföldi, légi és vízi közlekedésből eredő többletfeladatok 
mellett megsokszorozta a katonai objektumok, fontos körzetek és 
katonai szállítások külső és belső védelmével járó feladatokat és 
fokozott helytállást követelt az érintett személyi állománytól.

A Belügyminisztérium érintett szerveinek személyi állománya 
szilárd politikai hozzáállással, magasfokú fegyelmezettséggel, szer
vezettséggel, hozzáértéssel és együttműködési készséggel oldotta 
meg a bonyolult feladatokat. Ezzel jelentős mértékben hozzájá
rultak a hadgyakorlat elé tűzött célok megvalósításához, az el
lenséges törekvések felderítéséhez, megelőzéséhez és megakadá
lyozásához.
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Elismerésemet fejezem ki a hadgyakorlat belügyi biztosításában 
résztvett állambiztonsági, rendőri, határőrizeti, kormányőrségi 
és valamennyi szakszolgálati szerv személyi állományának a fe
gyelmezett, példamutató helytállásért és a magas fokú hivatás- 
tudattal végzett munkáért.

A parancsot a teljes személyi állománnyal ismertetni kell.

DR KAM ARA JÁ N O S s. k.,
r. vezérőrnagy 

belügym inisztérium i állam titkár

Készült: 465 példányban.
Kapják: állam titkár,

miniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok, helyetteseik, 
járási, városi, kerületi rendőrkapitányok,
Hőr. kerület illetve ezred parancsnokok.
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