
Tárgy: A 033/1965. sz. HM- BM közös parancs végrehajtása
(A fegyveres erőkhöz bevonuló hadkötelesek elbírálása)

A Magyar Népköztársaság Honvédelmi Miniszterének és Belügyminisz
terének 033/1965. sz. közös parancsa a fegyveres erőkhöz bevonuló 
hadkötelesek ellenőrzését és megbízhatóság szempontjából történő elbí
rálását a belügyi szervek feladataként határozza meg. Ennék érdekében 
az érintett belügyi szerveket az alábbi feladatok végrehajtására

 u t a s í t o m :

I.
1. A 033/1965. sz. HM- BM közös parancs meghatározza azon hadkö
telesek körét, akik az elkövetett cselekményük és gyanús -  ellenséges
-  tevékenységük alapján békében fegyveres katonai szolgálatra nem 
kerülhetnek behívásra. A parancs alapján fegyveres szolgálatra nem 
kerülhetnek behívásra:
a) A Btk. IX. és X. fejezet 135- 136. §-ában meghatározott bűntettek 

miatt 2, az egyéb fejezetekben meghatározott bűntettek miatt 3, 
vagy ennél több évre jogerősen elítéltek, feltéve, hogy a büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesültek;

b) a büntetőeljárás alatt állók és a szabadságvesztésüket töltők (az 
eljárás, illetve a szabadságvesztés töltésének ideje alatt);

c) a belügyi szerveknél a veszélyes elemek, illetve veszélyes bűnözők 
nyilvántartásában szereplők;

d) a Btk. IX. fejezetében meghatározott bűntettek valamelyikének elkö
vetésével alaposan gyanúsíthatok, (ha a  felmerült gyanú nem igazo
lódik be, behívhatok).

2. A 033/1965. sz. HM- BM közös parancs 2. pontja elrendeli, hogy 
a fegyveres erők különleges technikájú és rendeltetésű egységeihez 
politikailag és erkölcsileg a legszilárdabb hadköteleseket kell behívni.
Ennek megfelelően:
a) A néphadsereg különleges egységeihez, a BM határőrség és karha

talom csapataihoz nem hívhatók be azok a hadkötelesek, akik elkö
vetett bűntett, gyanús tevékenységük és magatartásuk miatt arra 
alkalmatlanok:
-  a  büntetett előéletnek, valamint azok, akik büntetésüket letöl- 

tötték, amnesztiával vagy kegyelemmel szabadultak és mentesül
tek a hátrányos jogkövetkezmények alól,

-  akiknek ügyében az eljárást a Btk. 60. §-a alapján zárták le, 
illetve aki rendőrhatósági figyelmeztetésben részesült,
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-  rendőrhatósági felügyelet alá helyezettek, garázda elemek, gale
rik tagjai,

-  bűncselekmény elkövetése miatt vizsgálati eljárás alá vont sze
mélyek közül azok, akik a bűncselekményt elkövették, de a 
rendelkezésre álló bizonyítékok nem voltak elegendőek, vagy 
jogerejűek és ezek hiányában nem ítélték e l,

-  azon személyek, akik a felszabadulás óta illegálisan elhagyták 
az  országot, vagy a visszatérést megtagadták, amnesztia rendelet 
alapján tértek haza,

-  a  kapitalista követségekre bejárók, ezek beosztottaival, illetve 
kapitalista vagy ezen országokban élő magyar állampolgárokkal 
gyanús kapcsolatot tartanak,

-  vallási szektatagok, papnövendékek,
-  gyanús magatartásra, illetve körülményekre utaló adatokkal 

rendelkezők.

b) Kivételes esetektől eltekintve -  a közvetlen hozzátartozók (szülő, 
testvér, gyermek, házastárs, élettárs -  továbbiakban közvetlen hoz
zátartozók) megbízhatatlansága, valamint biztonsági okok (titkok és 
eszközök védelme) miatt nem kerülhetnek a különleges technikájú 
és rendeltetésű egységekhez behívásra:
-  volt földbirtokosok, nagykereskedők, tőkések gyermekei,
-  akinek közvetlen hozzátartozója a Horthy-rendszer valamely 

erőszakszervének -  politikai rendőrség, csendőrség, (Vkf/2, 
Vkf/6.) -  tagja volt, vagy valamely horthysta fegyveres testü
letben hivatásos főtiszti vagy annál magasabb rendfokozatot 
viselt,

-  a  volt felsőház és képviselőház tagjának (kivéve az ellenzék ha
ladó képviselőinek), arisztokratáknak, a Horthy és Szálasi-rezsim 
alatt, s a felszabadulás után működött jobboldali pártok, egye
sületek, országos, megyei és járási vezetőinek gyermekei,

-  a Kúria és az ítélőtábla elnökeinek, elnökhelyetteseinek, tanács
elnökeinek, a törvényszékek azon elnökeinek gyermekei, akik 
kommunisták és más haladó személyek ügyében ítéleteket hoz
tak,

-  a Horthy és Szálasi-rezsim minisztereinek, miniszteri rangban 
lévő funkcionáriusainak, államtitkárainak és diplomatáinak gyer
mekei,

-  főispánok, alispánok, járási főszolgabírók, polgármesterek gyer
mekei,

-  volt SS-katonák, " kopjások", „rongyosgárdisták” , a Drávántúli 
Légió, a Prónay-különítmény, a Hungarista Ifjúsági Légió és az 
1919-es ellenforradalmi különítmény tagjainak, a Hunyadi pán
célgránátos és a Szt. László hadosztály volt tisztjeinek gyer
mekei,

-  az Idegenlégióban vagy valamely kapitalista állam hadseregé
ben szolgálatot teljesítettek gyermekei,

-  egyházi személyek, vallási szekták és a cionista mozgalom veze
tőinek és tagjainak gyermekei,

-  akiknek közvetlen hozzátartozóit az 1956-os ellenforradalomban 
vezető, szervező vagy fegyveres tevékenység kifejtéséért szabad
ságvesztésre ítélték, internálták, rendőri felügyelet alá helyez
ték,

-  akinek közvetlen hozzátartozóit a Btk. IX., X., XVI. fejezetei
ben, a  XI. fejezet IV., a XIV. fejezet I. és a XV. fejezet II. címei
ben, továbbá a 190., 193., 195., 203., 206., 214., 218., 219.
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és 236. §-aiban meghatározott bűntettek valamelyikéért elítél
ték, illetve ilyen bűntettek valamelyikéért ellenük eljárás van 
folyamatban, függetlenül attól, hogy mentesültek-e a hátrányos 
jogkövetkezmények alól, vagy sem,

-  akinek közvetlen hozzátartozói a  felszabadulás után nyugatra 
szöktek -  függetlenül attól, hogy időközben, visszatértek -  
vagy tiltott határátlépés (előkészület, kísérlet) bűntette miatt 
bírói ítélet hatálya alatt állnak, illetve ellenük eljárás folyt vagy 
folyik,

-  akinek közvetlen hozzátartozói, közeli barátai kapitalista orszá
gok külképviseleteivel, azok beosztottaival, illetve akik kapi
talista országok állampolgáraival gyanús kapcsolatot tartanak,

-  akinek közvetlen hozzátartozói az antidemokratikus elemek 
alap-, kutató nyilvántartásában szerepelnek.

Szigorú egyéni elbírálás alapján az I/ 2 - b) pontban felsorolt hadköte
lesek is behívhatok, ha kiemelkedően pozitív magatartásúak, illetve köz
vetlen hozzátartozóik a felszabadulás óta bebizonyították a Magyar 
Népköztársaság iránti hűségüket.

II.

A hadkötelesek megbízhatóságának és behívhatóságának ellenőrzésével 
az illetékes BM szerveket bízom meg az alábbiak szerint:
1. A BM III/IV. Csoportfőnökség az érintett szervek között koordinálja 

és szervezze meg a hadkötelesek ellenőrzésével kapcsolatos teendő
ket. 

2. A BM III/2. és II/I- 5. Osztály minden olyan 17- 23 éves magyar 
állampolgárról folyamatosan adjon értesítést -  priusz -  a BM 
III/IV. Csfség részére, akik terhelő adatokkal (jogerős ítélet, feldol
gozás alatt álló, stb.) nyilvántartásba kerülnek.

3. A BM III. Fcsfség központi és vidéki szervei folyamatosan tájékoz
tassák (írásban) a BM III/IV. Csfség-et azokról a 17- 23 éves sze
mélyekről, akiknél olyan terhelő, kompromittáló adatok merültek fel, 
amely a nyilvántartásba vételhez nem elegendő, de a katonai beosz
tásoknál figyelembe kell venni.
A BM II. Fcsfség a nyilvántartásba nem került garázda; erkölcsileg 
züllött (17- 23 éves) személyekről, galeri tagokról, valamint a ha
tárőr alakulatokhoz bevonult sorállományúakról, ha azok bevonulá
suk után bűntettet követnek el, vagy az I/2. a) és b) pontban emlí
tett kifogások merülnek fel, adjon értesítést a BM III/IV. Csoport- 
főnökségnek.

4. A BM III/IV. Csfség minden év március 15-ig és szeptember 20-ig 
a behívásra tervezett hadkötelesekről készült névjegyzéket, illetve 
pótnévjegyzéket és az összeírás alkalmával kiállított kérdőiveket 
küldje meg a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságokra, akik az 
ellenőrzést az alábbiak szerint végezzék:
-  a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok politikai, bűnügyi 

és társadalom tulajdonvédelmi osztályok a saját nyilvántartásuk
ban ellenőrizzék, hogy a behívásra tervezett hadkötelesekről 
saját tevékenységük vagy közvetlen hozzátartozóik megbízhatat
lansága miatt milyen terhelő vagy kompromittáló adatok merül
tek fel;

-  az őrsök és körzeti megbízottak személyi és helyi ismereteik, 
valamint a rendelkezésükre álló nyilvántartás alapján foglalja
nak állást. Ha az ismereteik és a nyilvántartásuk hiányos, adat
gyűjtést is végezhetnek:
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-  a kifogás alá eső személyekről külön-külön készítsenek jelentést, 
amely tartalmazza a felmerült adatokat.

Az őrsöknek, körzeti megbízottaknak a hadkötelesekről „KÖRNYE
ZETTANULMÁNY"-t készíteni, a ,,NÉVJEGYZÉK”-re és "KÉR
DŐÍV”-re bármilyen megjegyzést írni szigorúan tilos!

5. A megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok a névjegyzéket, a kér
dőíveket és a kifogásolt hadkötelesekről készült jelentéseket min
den év június hó 10-ig, illetve október 15-ig küldjék meg a BM 
III/IV. Csoportfőnökségnek.

6. Hasonlóan kell az ellenőrzést lefolytatni a tiszti iskolás növendékek, 
tartalékos tisztjelöltek vonatkozásában is. A tartalékos hadkötele
seknél az I. fejezet 1., 2. pontjában felsoroltakat értelemszerűen
alkalmazni kell. A tartalékos hadköteleseket a megyei (budapesti) 
kiegészítő parancsnokságok által összeállított névjegyzék alapján 
külön-külön kell priorálni az operatív és bűnügyi nyilvántartóban.
A felm erült terhelő adatok alapján egyénileg elbírálni, hogy mely  
alakulatokhoz kerülhetnek lebiztosításra, behívásra.

III.
A BM III/IV. Csoportfőnökség a beérkezett adatok alapján a követke
zőket hajtsa végre:
1. A csoportfőnökségen belül hozzon létre bizottságot, amely a kelet

kezett anyagokat tanulmányozza és bírálja el, hogy a hadkötelesek 
közül kik azok, akik fegyveres szolgálatra, vagy különleges alaku
latokhoz nem kerülhetnek behívásra:
-  akik egyáltalán nem kerülhetnek behívásra „NEM” ;
-  akik különleges alakulatokhoz nem kerülhetnek behívásra „KÜ

LÖNLEGES EGYSÉGHEZ NEM”-el kell jelölni a névjegyzék 
megjegyzési rovatában.

2. A bizottság munkájának befejezése után a névjegyzéket és kérdő
íveket -  minden év június 25-ig, illetve október 20-ig küldje meg 
a megyei (budapesti) kiegészítő parancsnokságoknak.

3. Belügyminiszter elvtárs 0014/1963. sz. parancsa alapján a határ
őrség nyugati határszakasza és a Budapesti Forradalmi Karhatalmi 
Ezred 3. zj-hoz besorozottakat a parancsnokságokkal együttműködve 
ismételten ellenőrizzék le és biztosítsák, hogy e területekre alkal
matlanok ne kerüljenek behívásra. A bevonultatások megtörténte 
után ezen alakulatokhoz sorkatonát beosztani, áthelyezni csak a BM 
III/IV - 4. Osztály előzetes véleményezése alapján lehet.

4. A katonai elhárítás szervei kísérjék figyelemmel, hogy a kifogásolt 
hadkötelesek mely alakulatokhoz kerültek behívásra. Ezen szemé
lyekről tájékoztassák a parancsnokokat, pártpolitikai szerveket és 
együttesen határozzák meg az intézkedéseket fokozott nevelésükre, 
a rendkívüli események és bűncselekmények megelőzésére.

Utasításomat a BM II., III. Főcsoportfőnökség és a megyei (budapesti) 
rendőrfőkapitányságok operatív és közrendvédelmi állományával -  
a rájuk Vonatkozó mértékben -  ismertessék és végrehajtását a vezetők 
ellenőrizzék. A tapasztalatokról a BM III/IV. Csoportfőnökség minden 
év december hó 15-ig hozzám jelentést terjesszen fel.

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak.
K apják: M iniszterhelyettesek,

Főcsoportfőnökök,
BM H atárőrség Országos Pk.,
BM K arhatalom  Orsz. Pk.,
BM III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei, 
önálló és beosztott osztályvezetői,
BM I I /I - II. csoportfőnökök, beosztott osztályvezetőik, 
Megyei (bp-i) rendőrfőkapitányok, helyetteseik, 
járási, városi, k er. rendőrkapitányok,
MNVKF,
MN VK 3. csoportfőnök.

Készült: 345 példányban.
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