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A MAGYAR NéPKÖZTáRSASÁG BELÜGYMINISZTErHELYETTESÉNEK 
18.számú PARANCSA.

Budapest, 1959. december 14.

A BM. Karhatalom a Párt és a Kormány határozatainak, valamint
4. számú parancsomnak végrehajtása során az 1958/59-es kikép
zési évben tovább erősödött.
A személyi állományt lelkesítették azok a nagyszerű eredmények, 
amelyeket a szocializmus erői, élükön a Szovjetunióval az e- 
gész világ békéjének megőrzése és megszilárdítása terén elér
tek. Ez a lelkesedés kifejezésre jutott pártunk VII. Kongresz- 
szusára történő felkészülésben is,
A béke kilátásai érezhetően megjavultak, azonban nem szabad, 
hogy ez a Karhatalom személyi állományában helytelen illúzió
dat tápláljon. A. nemzetközi imperializmus és a belső osztály- 
ellenség nem mondott le arról, hogy kísérleteket tegyen az e- 
gész emberiség fejlődésének, a szocialista haladás kerekének 
visszafordítására.
Ezért további erőfeszitéseket kell tenni a Karhatalom fejlődé
sének meggyorsitására, a harckészültség fokozására.
A BM. Karhatalom munkájában meglévő hiányosságok megszünteté
se, a Karhatalom erejének fokozása érdekében az 1959/60-as 
kiképzési évre

m e g p a r a n c s o  l o m  :
1. / A BM. Karhatalomnál a politikai és szakmai munka alapjáta MSZMP. VII. Kongresszusának határozatai képezzék. Gyor

sabb ütemü minőségi fejlődést kell elérni a BM. Karhata
lom harckészültségében, a fegyelmi helyzet megszilárdítá
sában, a nevelő- és felvilágositó munkában, a politikai és 
szakmai továbbképzés területén. Eokozni kell a személyi ál
lomány éberségét és felelősségérzetét a karhatalmi munka 
minden területén. Elmélyíteni a fegyverbarátságot a társ 
fegyveres szervekkel és a dolgozó tömegekre támaszkodva 
megoldani a BM. Karhatalom előtt álló feladatokat.

2. / A Karhatalom Parancsnokság Politikai Osztálya dolgozza
fel a Kongresszus anyagának oktatási módszerét és a poli
tikai kiképzés keretén belül gondoskodjon arról, hogy a 
személyi állomány megismerje és megértse pártunk VII. 
kongresszusának anyagát. A kongresszus anyagának oktatását

ÁBTL - 4.2 - 10-23/18/1959 /1



úgy végezzék, hogy elősegítse a személyi állomány erköl- 
csi-politikai állapotának és fegyelmi helyzetének megszi
lárdítását. Fordítsanak különös gondot a mezőgazdaság 
szocialista átszervezése szükségességének megértetésére. 
Ismertessék a második ötéves terv célkitűzéseit, a megva
lósítás jelentőségét és ezen keresztül érjék el, hogy a 
BM. Karhatalom személyi állománya a Magyar Szocialista 
Munkáspárt VII. Kongresszusa határozatának harcos agitá
tora legyen.

3. /  A parancsnoki és politikai helyettesi állomány munkáját 
az "Irányelv e k " alapján végezze. Az egész személyi állo
mányt érintő kérdéseket minden esetben tárgyalják meg az 
illetékes pártszervekkel. Alakítsák ki a helyes és egész
séges munkakapcsolatot és elvtársi viszonyt és időben 
kérjék a párt és KISZ-szervezetek segítségét az egység e- 
lőtt álló feladatok végrehajtásához.

4./ A. BM. Karhatalom parancsnoki állomány javítsa meg a veze
tés színvonalát. Meg kell szüntetni s. vezetésben még meg
mutatkozó hullámzást, egyenetlenséget, valamennyi egység
nél meg kell valósítani a folyamatos és feszes vezetést, 
a parancsok. maradéktalan végrehajtását és a szabályza
tok előírásainak betartását,
A Karhatalom Parancsnokság törzse és az egységparancsno
kok tanítsák meg az ezred és zászlóalj törzseket a tör- 
zsön belüli munka megszervezésére, a munka alapos elemzé 
sére, az ellenőrzések helyes végrehajtáséra. Tegyék meg a 
szükséges intézkedéseket arra, hogy a törzsek munkájában 
meghonosodjon az előrelátás, a céltudatos irányitó tevé
kenység.

5. / A tiszti és tiszthelyettesi továbbképzés szi nvonalának 
emelésével  és ezek egyéni tanulásának helyes megszervezé- 
sével  biztosítani  kell a hivatalos állomány szakmai és 
politikai képzettsé gének megjavit ását.  A  kiképzésen be- 
lül a fő figyelmet a parancsnoki  és törzskiképzés szinvo
nalának emelésére kell fordítani.  Az egységparancsnokok  
nyujtsan ak fokozottabb segíTséget azon tisztek részére, 
akiknek nincs meg a megfelelő szakmai iskolájuk és gya
korlati felkészültségük az alegységek vezetésében és a 
•kiképzési foglalkozások megtartásában. El kell érni, 
hogy a tisztek beosztásuknak megfelelően az alegységeket 
vezetni tudják a karhatalmi intézkedések és a korszerű 
harc viszonyai között.
Meg kell javitani a kiképzés szinvonalát a karhatalmi, 
harcászati- és lőkiképzés területén, A kiképzési év vé
gére a csapatok a fő kiképzési ágakból jó és megfelelő 
eredményt érjenek el. Biztosítani kell, hogy ne legyen 
egyetlen alegység sem, mely nem megfelelő eredménnyel 
hajtja végre a kiképzési feladatokat.
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Az egységparancsnokok fokozottabb figyelmet fordítsanak 
a "Kiváló szakasz" mozgalomra, a "kiváló szakasz" köve
telményeinek teljesítésére. Helyesen megszervezett moz
gósító munkán és gyakorlati segítségen keresztül érjék 
el, hogy a kiképzési év elejétől készüljenek a “kiváló” 
cim elnyerésére.
Fokozott gondot kell fordítani a testnevelési kiképzés 
minőségi színvonalának megjavítására. Ki kell szélesíte
ni a tömegsportot és növelni kell a személyi állomány fi
zikai állóképességét.

6./ A fegyelem további megszilárdításával, a szabályzatok
szellemében történő nevelőmunkával, a kiképzés színvona
lának állandó növelésével, feladattal egybekötött riadó
gyakorlatok végrehajtásával, a harci technika és a gép
jármüvek hadrafoghatóságának biztosításával fokozzák a 
csapatok harckészültségét. Érjék el, hogy a Karhatalom 
minden időben 3 órán belül készen álljon karhatalmi fela
datok megoldására.
A karhatalmi- és őrszolgálati feladatok jobb ellátása, 
a rendkívüli események és fegyelmezetlenségek megelőzése 
érdekében, a gyakorlati életben szerzett jó tapasztala
tokat a Karhatalom Parancsnokság általánosítsa és foko
zottabban használja fel a további intézkedések végrehaj
tásában, a kiképzés színvonalának emelésében.

7./ Meg kell javítani a Karhatalomnál folyó kádermunkát, elő
térbe kell helyezni a káderek gyakorlati munkában való 
megismerését, nevelését. Fel kell mérni a hivatásos ál
lományt a szakmai képzettség, iskolai végzettség és rá
termettség szempontjából. El kell készíteni a Karhatalom 
távlati káderfejlesztési tervét,
A Karhatalmi Parancsnokság vizsgálja felül a hivatásos 
állomány helyzetét. /Terjedjen ki a tisztek és tiszthe
lyettesek szolgálati elfoglaltságára, szakmai és politi
kai képzettségére, továbbképzésére, anyagi helyzetére és 
családi életére./

8./ A Karhatalmi Parancsnokság javítsa meg az anyagi és pénz
ügyi gazdálkodást. Különös figyelmet kell forditani az 
anyagi és pénzügyi fegyelem megszilárdítására, az anyagi 
eszközök rendeltetésszerű felhasználására, az anyagok 
karbantartására. Fordítson nagyobb gondot a gépkocsi és 
fegyveranyag technikai állapotának megjavítására, a gép
kocsi karambolok megelőzésére, a KrESZ előírásainak be
tartására.
Tovább kell javitani az egészségügyi ellátást, egészség- 
ügyi rendszabályok bevezetésével minimálisra kell csök
kenteni az egészségügyi okokból történő szolgálati kie
sések számát.
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Elvárom, hogy a BM. Karhatalom teljes személyi állománya az 
1958/59-es kiképzési évben végzett munka tapasztalatait fel
használva, szívós, állhatatos munkával harcoljon jelen pa
rancsom végrehajtásáért, a Karhatalom további fejlődéséért. 
Lelkesítsék a személyi állományt munkájában a MSZMP VIl. 
Kongresszusának történelmi jelentőségű határozatai, melyek 
felbecsülhetetlen segítséget adnak számunkra feladataink 
elvégzéséhez.
A BM. Karhatalom Parancsnoka a kiképzési év. befejezésével bi
zottsági szemlén keresztül mérje fel ezen parancsom végrehaj
tását és 1960. november hó 10-ig tegyen jelentést a parancs 
végrehajtásának állap otáról .

 Földes László s.k.
Belügyminiszter I. Helyettese

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,
Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,

II. Főosztály vezetője, II/1. osztály, 
BM.Határőrség parancsnoka,
BM.Karhatalom Parancsnokság 4o pld.
Anyagi Technikai Főosztály,

 Terv és Pénzügyi Főosztály,
BM. Szervezési osztály.
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