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PARANCSA.

Budapest, 1958. június 10.-én.

A büntetésvégrehajtás személyi állománya az ellenforradalom szét
zúzása után, a szolgálat megszervezése, az elítéltek biztonságos 
őrzése terén eredményes munkát végzett, politikai és erkölcsi 
szempontból erősödött. A parancsnokok - a Párt és a KISZ. szer
vezetek segítségével - komoly munkát fejtettek ki az állomány 
politikai nevelése, a fegyelem szilárdítása érdekében.

A büntetésvégrehajtás személyi állománya csak akkor tudja mara
déktalanul végrehajtani feladatát, ha kiküszöböli a munkájában 
még meglévő fogyatékosságokat. Nem kielégítő még az erkölcsi, 
fegyelmi állapot. Több esetben előfordul az elítéltekkel való 
összejátszás, korrupció, a társadalmi tulajdon hanyag kezelé
se. A biztonságos őrzés nincs kellően megszervezve minden egy
ségnél, kevés gondot fordítanak az elitéltek, - elsősorban a 
dolgozó osztályhelyzetűek - nevelésére

A hiányosságok abból adódnak, hogy még nem megfelelő a szemé
lyi állomány politikai és szakmai felkészültsége. A vezetők nem 
fordítanak kellő gondot az állomány politikai és szakmai neve
lésére, a kiadott parancsok és utasítások végrehajtásának meg
szervezésére, ellenőrzésére.

A személyi állomány eredményesebb politikai és szakmai nevelése, 
az erkölcsi és fegyelmi helyzet további szilárdítása a párt- és 
KISZ. szervezetek politikai nevelő munkájának fokozottabb se
gítése és erősítése érdekében, szükségessé vált a politikai ne
velő apparátus visszaállítása.

A miniszter elvtárs 1958. február 10-én kiadott állománytáblá-
zatban jóváhagyta a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságán 
Politikai Nevelő Osztály szervezését. A politikai apparátus tel
jes megszervezése érdekében

elrendelem:

1./  1958. június 15-től a büntetésvégrehajtás egységeinél, - 
országos, megyei börtönöknél, munkahelyparancsnokságokon, - 
politikai helyetteseket kell beállítani.
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2. / Az egységeknél a jelenlegi nevelő-kiképző tiszti beosztást
1958. június 15-i hatállyal megszüntetem. A személyi állo
mány szakmai továbbképzésének irányítását az egységek pa- 
rancsnokhelyettesei, ahol parancsnokhelyettes nincs rend- 
szeresítve, ott az egységek parancsnokai végzik.

3. / A Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoka a nevelő-kikép
ző tisztek beosztásáról gondoskodjék.

4. / Utasítom a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokát, hogy a
politikai helyettesek beállítását azonnal kezdje meg, és 
annak végrehajtásáról szeptember 1.-ig tegyen jelentést.

5. / Utasítom a Személyzeti Főosztály Szervezési Osztályának
vezetőjét, hogy parancsom 1./ 2./ pontjában foglaltakat az 
állománytáblázaton vezesse át, a politikai helyettesek beso
rolásáról gondoskodjék.

Kérem a büntetésvégrehajtási egységek párt- és KISZ. szervezeteit, 
hogy segítsék a politikai nevelő apparátus jó megszervezését, majd 
munkáját, - a büntetésvégrehajtás feladatainak eredményesebb el
végzése érdekében.

Parancsomat a büntetésvégrehajtás személyi állományával ismertetni 
kell.

Földes László sk. 
Belügyminiszter I. helyettese.

Készült: 45 pld.  
Kapják: Külön elosztó szerint. 

ÁBTL - 4.2. -10-24/1958 /2


