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PARANCSA,
Budapest, 1958. október hó 10-én.

A BM. Karhatalmi és őrségi egységeinél a hivatásos állomány
ról sorozott állományra térünk át. Ennek érdekében 1958. no
vember hónapban újoncbevonulást kell végrehajtani, A bevo
nult újoncok kiképzése és az egységekhez való elosztásának 
végrehajtása érdekében:

megparancsolom :

hogy a BM. Karhatalmi Parancsnokság a bevonuló sorállomány 
kiképzését az alárendelt ezred és zászlóaljak kötelékén 
belül hajtsa végre.

Azon egységek sorozott állományának kiképzését, amelyeknél 
az elhelyezési és kellő számú kiképzőkeret hiánya miatt az 
újonc állományt kiképezni nem lehet, kiképzőpontokon kell 
végrehajtani. Ezért Fertődön kiképző ezredet, Pétervásáron 
kiképző zászlóaljat kell szervezni.

A kiképző egységek fenntartásának időpontját 1958. október 
29-től 1959. március 1-ig, az újonckiképzés időszakát 1958. 
december 1-től 1959. február 15-ig határozom meg. Az újonc
kiképzés befejezésével, 1959. február 15 és 21 között a so
rozott állományt le kell vizsgáztatni. A vizsgáztatás rend
jét és végrehajtását a Karhatalom Parancsnoka szervezze meg.

A Karhatalmi Parancsnokság a kiképzés eredményes végrehajtá
sa érdekében készítse el és adja ki az újoncok harckiképzési 
utasítását és biztosítsa annak folyamatos végrehajtását.

Készítse el a kiképző egységek szervezési táblázatát és ki
válogatás utján biztosítsa a megfelelő kiképző tiszti és 
tiszthelyettesi keretet.

A sorállomány* kiképzésének előkészítése céljából a kiképző 
keret részére szervezzen módszertani foglalkozásokat úgy, 
hogy azok 1958. november 8-ig befejezést nyerjenek.
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A BM. Karhatalom Parancsnoka a Terv- és Pénzügyi, az Anyagi- és 
Technikai Főo. valamint az Egészségügyi Osztály vezetőivel 
egyetértésben gondoskodjon a szükséges anyagi, pénzügyi és 
egészségügyi ellátás biztosításáról.

Szervezze meg a bevonuló újoncok egészségügyi szürővizsgála- 
tát, egészségügyi törzskönyvek felfektetését. Ehhez a BM. 
Egészségügyi Osztály nyújtson megfelelő segítséget. Egészség
ügyi szempontból nem magi lelő bevonuló újoncokat, mint alkal
matlanokat, vissza kell küldeni - kísérettel - az illetékes 
Honvéd Kiegészítő Parancsnokságra.

A BM. Karhatalom Parancsnoka jelentse:
- az újoncbevonulás megtörténtét, és az ebből előállott 

állapotot,
- az újonckiképzés beindítását,
- az újonckiképzés befejezését, és az újonckiképzés 

eredményeit.

A kiképzés folyamán a harcosokban el kell mélyíteni dolgozó 
népünk, hazánk és pártunk iránti forró szere tetet. Ki kell 
fejleszteni bennük a hűség érzetét, nagy felszabadítónk a 
Szovjetunió iránt, mély rokonszenvet és barátságot a népi
demokratikus országok népei, valamint a világ összes dolgo
zói iránt, rendíthetetlen bizalmat a szocialista tábor le
győzhetetlenségében.

Az újonckiképzést úgy kell végrehajtani, hogy a kiképzés 
befejezésével a harcosok elsajátítsák a karhatalmi szolgálat 
és az objektumvédelem feladatait és módszereit.

A sorozott állományt a katonai eskü szellemében, a szabály
zatok, parancsok, rendeletekben előírtak betartására és vég
rehajtására kell nevelni. Váljanak fegyelmezetté, határozottá, 
bátrakká, öntevékennyé, s minden ügyes harcos sajátítsa el 
kötelmeinek gyakorlati végrehajtását.

Földes László s.k.
a belügyminiszter I. helyettese. 

Kapják: Miniszter Elvtárs,
Miniszterhelyettes Elvtársak,
Anyagi- és Tech. Főosztály Vezetője, 
Terv- és Pénzügyi Főosztály Vezetője, 
Egészségügyi Osztály Vezetője, 
BM. Karhatalom Parancsnoka.
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