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6. számú PARANCSA.
Budapest, 1958. március 11-én.

Tárgy: Sorozott állomány átadása az ORFK. Karhatalmi Parancs
nokság részéről.

A Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága őrzési felada
tokat ellátó állománya területén jelentkező ideiglenes lét
számhiány megszüntetése, az őrzési feladatok ellátása érde
kében

megparancsolom:

1. / A BM. ORFK. Karhatalmi Parancsnoksága az első éves soro
zott harcos állományából 303 főt adjon át a Büntetésvég
rehajtás Országos Parancsnokságának,

2. / Az átadott harcosokat az ORFK. Karhatalmi Parancsnoksága
vegye nyilvántartásba, lássa el katonakönyvvel.

3./ A sorállományt a katonai szolgálati ideje alatt- a 
szükséges szolgálat ellátása mellett - megfelelő katonai 
kiképzésben kell részesíteni.
A kiképzéshez szükséges évi óramennyiség - kiképzési 
áganként - az alábbi:
Politikai kiképzés 184 órás őrszolgálati kiképzés 72 
óra; harcászati kiképzés 67 óra, lőkiképzés 104 óra; 
Szolgálati Szabályzat 14 óra; alaki kiképzés 5o óra; 
testnevelési kiképzés 25 óra, műszaki kiképzés 10 óra; 
vv.-i és atomkiképzés 11 óra; tereptankiképzés 4 óra; 
egészségügyi kiképzés 4 óra, összesen: 525 óra.

4. / A sorállomány Hivatásos parancsnoki állománya /bv. tisz
tek, tiszthelyettesek/ részére az ORFK. Karhatalmi Pa
rancsnoksága tartson folyamatos továbbképzést.

5. / A továbbképzéshez és a sorállomány kiképzéséhez szüksé
ges anyagokat - az ORFK Karhatalmi Parancsnokság által 
megadott szempontok alapján - a Büntetésvégrehajtás 
Országos Parancsnoksága igényelje a BM. Anyagi és Techni
kai Főosztálytól.
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6./ Az átadott sorállománynak dicséreténél, fegyelmi fele
lősségre vonásánál, a kedvezmények, járandóságok /sza
badság. eltávozás, kimenő stb./ megadásánál a néphad
seregnél érvényben lévő szabályzatok szerint kell el
járni.
Az átadott sorállományt Katonai Bírósághoz átadni csak 
az ORFK. Karhatalmi Parancsnokságán keresztül lehet.

7. / Az átadott sorállományt szociális, egészségügyi, vagy
egyéb okokból, valamint a tényleges katonai szolgálati 
idő letelte után az ORFK Karhatalmi Parancsnoksága jo-
gosult leszerelni.

8. / Az átadott sorállomány a tényleges katonai idejét a
Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága állományá-
ban, csak az ott meglévő ideiglenes létszámhiány megszün
tetéséig tölti.
Ez idő alatt a sorállomány elhelyezéséről, illetmény-
kiutalásáról, étkeztetéséről stb. a Büntetésvégrehajtás 
Országos Parancsnoksága köteles gondoskodni.

9. / A Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságánál meglé
vő őrzési létszámhiány megszűnése után a sorállományú 
harcosokat vissza kell adni az ORFK Karhatalmi Parancs
nokságának, a még hátralévő tényleges katonai szolgá
lat letöltése érdekében.

Földes László sk. 
a miniszter I. helyettese.

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,
Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,

Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoka, 
ORFK. Karhatalmi Parancsnoka,
Anyagi és Technikai Főosztály vezetője, 
Terv és Pénzügyi Főosztály vezetője, 
Szervezési osztály vezetője.
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