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A BM. Karhatalom egységeire a párt- és kormány határozatai 
alapján komoly feladatok hárulnak Népköztársaságunk belső rend
jének biztosítása és a népgazdaság szempontjából döntő fontos
ságú objektumok őrizete és biztositása terén. Ezt a megtisz
telő feladatot csak politikailag és katonailag képzett szemé- 
lyi állomány képes ellátni. Ezért a karhatalom csapatainak 
szüntelenül növelni kell a harckészültséget, erősíteni és szi
lárdítani a fegyelmet, fokozni kell az állomány politikai és 
katonai tudását.
A karhatalmi és őrségi egységek harckészségének növelésében 
döntő jelentőséggel bir a jól tervezett és magas színvonalon 
levezetett politikai és harci kiképzés. Azért, hogy a harc
készség megszilárditása, a fegyelem fokozása, a politikai és 
szakmai ismeretek elsajátítása, terén élenjáró parancsnokokat 
és alegységeket az átlagon felüli munkájukért a több alegysé
gektől megkülönböztessük és érdemeiket méltón jutalmazzuk, a 
BM. karhatalom keretében meg kell szervezni a "kiváló szakasz" 
mozgalmat.
Az eredmények további fokozása, a kiváló alegységek kinevelése 
érdekében

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

1. A BM. Karhatalom Parancsnoksága a "kiváló szakasz" cim el
nyerésére mozgósítsa a személyi állományt, szervezze a 
"kiváló" mozgalmat. A "kiváló szakasz"-ok elbírálását a 
Karhatalmi Parancsnokság bizottságilag hajtsa végre. A 
"kiváló szakasz" cim odaitélésével a BM. Karhatalom Pa
rancsnokát bizom meg.

2. A kiváló cimet elért szakasz beosztottait, parancsnokait az 
alábbi elismerésben és jutalomban kell részesíteni:
a./ A kiváló cimet elért szakasz teljes, személyi állományát 

a kibontott csapatzászló előtt le kell fényképezni és 
a fénykép egy példányát az alegység minden beosztott
jának ki kell adni.
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b. / A kiváló szakasz minden tagjának oklevelet kell ado
mányozni.

c. / A kiváló szakasz parancsnokát egy havi teljes illet
ménynek megfelelő pénzösszeggel kell megjutalmazni.

d. / A kiváló szakasz tiszthelyetteseit félhavi illetmény-
nyel, sor tiszthelyetteseit és tiszteseit 5oo.- forint
tal, harcosait 3oo.- forinttal, vagy ennek megfelelő 
értéktárggyal kell megjutalmazni.

c./ A kiváló szakasz minden tagjának a "Kiváló Karhatalmi 
Szolgálatért" jelvényt kell adományozni.

f. / A kiváló szakasz sorozott állományát lo nap jutalom-
szabad ságban kell részesíteni.

g. / A kiváló szakasz tisztjeinek minősítési lapjára,
tiszthelyetteseinek és harcosainak dicséretek és fé
nyitések lapjára rá kell vezetni, hogy mikor, melyik 
alegységnél ért el kiváló cimet, milyen beosztásban 
teljesített szolgálatot.

Jutalomban kell részesíteni:
a./ azokat a századparancsnokokat és politikai-helyettese

ket, akiknek a századában legalább két "kiváló" szakasz 
 van,

b./ azokat az ezred- és zászlóaljparancsnokokat, politikai 
helyetteseket és törzsfőnököket, akiknek alegységük 
3o %-a kiváló.

 

4. A "kiváló szakasz" cim adományozására vonatkozó ezred és
zászlóaljparancsnoki javaslatot a BM. Karhatalmi Parancsnok
ság által alakított bizottságnak minden év november 3o-ig 
kell elbírálni. Az ezred és zászlóaljparancsnokok javasla
taikat minden év október 15-ig tegyék meg.

5. A parancsnokok és politikai szervek biztosítsák, hogy az 
egész személyi állomány alaposan megismerje a "kiváló" cim 
elnyerésének követelményeit és törekedjenek arra, hogy már 
folyó kiképzési évben minél több "kiváló" alegység legyen.

6. A "kiváló szakasz" cim odaítélésére javaslatba hozott szaka
szok személyi állományának a többi szakaszok terhére tör
ténő feltöltését kiváló harcosokkal, vagy tisztesekkel meg
tiltom.

7. A "kiváló" cimet a z  elnyerő szakasz, alegység az újabb ki
képzési év végéig viseli.
A kiváló cim elnyerését /tartalmazó követelményt a csatolt 
melléklet szerint kell értékelni.

-  2 -

ÁBTL - 4.2 - 10-23/10/1959 /2



8. A "kiváló" cimet minden olyan alegységtől meg kell vonni, 
amely a BM. Karhatalom Parancsnokának értékelése szerint 
erre méltatlanná válik, illetve a következő évben a “kiváló 
szakasz" követelményeinek nem felelnek meg.

Jelen parancsomat a BM. karhatalom egész személyi állománya 
előtt ki kell hirdetni.
Jelen parancsommal az 1954 évi 19. sz. miniszterhelyettesi 
parancs hatályát veszti.

Földes László sk.
Belügyminiszter I. Helyettese

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,
Kapják: Miniszterhelyettes, elvtársak,

 BM. Karhatalmi. Parancsnokság lo pld.
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lo. sz. miniszterhelyettesi 
parancs melléklete.

K Ö V E T E L M É N Y  
a "kiváló szakasz” cim odaítéléséhez.

A "kiváló szakasz" mozgalmat státusz szerint jóváhagyott, lét- 
számilag stabil alegységeknél kell megszervezni minden évben.
A "kiváló szakasz” cimet elnyerheti a BM. karhatalom minden sza
kasza, amely a karhatalmi intézkedésekben és őrszolgálat ellátá
sában kiváló, a fő kiképzési ágakban /politikai, karhatalmi, 
harcászati és lőkiképzési; őrségi alegységeknél a- karhatalmi 
kiképzés helyett őrszolgálati kiképzési szakalegységeknél pl.
híradó, mü. tü., a harcászati kiképzés helyett szakkiképzés 
képezi a fő kiképzési ágat:/ kiváló eredményt ért el, a többi 
kiképzési ágakban jó, vagy megfelelő és fegyelmi helyzetében 
megfelelő eredményt ért el.
Az értékelést kiképzési áganként az egyéni osztályzatok és a 
foglalkozásokon való részvétel %-a alapján kell megállapita— 
ni: kiváló az alegység, ha a fő kiképzési ágaknál a havi hiány
zások átlaga 15 %-nál nem nagyobb.
Politikai kiképzés:
Kiváló az alegység, ha. az ellenőrzés alkalmával a politikai ellen
őrző bizottság értékelése szerint a szakasz összelétszámának 
adott kiváló osztályzatok száma eléri az 5o %-ot és a "meg
felelő” osztályzatok száma nem több 15 %-nál, "nem megfelelő” 
osztályzat az alegységben nincs.
Karhatalmi szolgálat és kiképzésből /karhatalmi egységeknél/
Kiváló az alegység, ha karhatalmi intézkedések végrehajtásában 
határozott és bátor kiállást tanusit, vagy elfogást eszközöl, 
a karhatalmi intézkedést eredményesen hajtotta végre és a kar
hatalmi szolgálatot kiválóan látta el. A szolgálat teljesítés 
közben fegyelmezetlenségből származó rendkívüli eseményt az 
alegység beosztottai nem követtek el. Ismerik a karhatalmi szol
gálat ellátásával kapcsolatban kiadott általános parancsokat 
és rendeleteket. Ha az ellenőrző bizottság által lefolytatott 
vizsgáztatás során a. szakasz személyi állományának 5o



“kiváló” osztályzatot kapott, 4o %-a “jó” és “megfelelő"-t és 
a “nem megfelelő” osztályzatok száma nem haladja meg a lo %-ot.
Őrszolgálat ellátás és kiképzésből /: őrségi egységeknél :/
Kiváló az alegység, ha az őrszolgálati feladatok végrehajtásá
ban határozott és bátor kiállást tanusit, biztosítja az objek
tum sérthetetlenségét /elfogást eszközöl, behatolást, fényképe
zést, stb, akadályoz meg/. Ismerik a. szolgálat ellátásával kap
csolatosan kiadott általános parancsokat, utasításokat. Ha az 
őrszolgálat ellátásában rendkívüli eseményt a szakasz beosztottai 
a kiképzési év kezdetétől nem követtek el. Ha az ellenőrző bi
zottság által lefolytatott vizsgáztatás során a szakasz személyi 
állományának 5o %-a “kiváló” osztályzatot kapott, 4o %-a "jó"-t 
és "megfelelő”-t és a “nem megfelelő” osztályzatok száma nem 
haladja meg a lo %-ot.
Harcászati kiképzésből:
Ha a vizsgáztatás során a személyi állománynak legalább 5o %-a 
"kiváló” osztályzatot kapott, 4o %-a ”jó”-t és “megfelelő”-t és 
a “nem megfelelő” osztályzatok száma, nem haladja meg a lo %-ot.
Lőkiképzésből:
Kiváló az alegység, ha a vizsga-lőgyakorlatot kiváló eredménnyel 
hajtja végre/ az évi lőszámok valamelyikét/. Az évi lőkiképzési 
átlaga legalább “jó” a komplexumok eredményeit beleszámitva.
Ha az alegység fegyverei be vannak lőve és karbantartásuk ki
fogástalan. Ha a Lövészeti Szabályzatban előírtakat teljesítik.

Egyéb kiképzési ágakból:
"Kiváló” az alegység, ha a személyi állománynak legalább 5o 
“kiváló”, 4o %-a “jó” és “megfelelő” osztályzatot kapott és a 
"nem megfelelő" osztályzatok száma nem haladja meg a lo %-ot,
“Jó” az alegység, ha a személyi állománynak legalább 5o %-a 
“kiváló" és "jó" osztályzatot kapott és a "nem megfelelő" 
osztályzatok száma nem haladja meg a 2o %—ot,
"Megfelelő" az alegység, ha a "nem megfelelő" osztályzatok száma 
nem haladja meg a 3o %-ot.
Fegyelmi és politikai— erkölcsi állapot:
"Megfelelő" az alegység, ha a személyi állomány részéről nem 
történik súlyos fegyelemsértés /fegyelmezetlenségből származó 
rendkívüli esemény/, az alegység személyi állománya úgy szol
gálatban, mint szolgálaton kivül fegyelmezetten viselkedik, 
továbbá, ha a személyi állomány lelkesen dolgozik pártunk és 
kormányunk politikájának, az alegység előtt álló feladatok 
végrehajtásán.
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Anyagi értékelés:
“Kiváló” az alegység, ha a személyi állomány példás öltözetben 
jár. A rábizott anyagi javakat /berendezési tárgyak, fegyver, 
stb./ megfelelően ápolja és rendeltetésének megfelelően hasz
nálja. Ha a szolgálati helyisége, körlete kifogástalan.
Egyéb kérdésekben:
A "kiváló szakasz" cim elnyeréséhez szükséges, hogy az alegység 
harckészültsége "megfelelő" legyen, a szakasz szervezetten nor
maidőn belül az előirt felszereléssel utbainduláshoz készen áll
jon a feladat végrehajtására.
Az alegység parancsnoka megfelelően gondoskodjon beosztottairó1, 
ismerje azok problémáját és nyújtson segítséget a problémák 
megoldásához.
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