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PARANCSA
a Fegyveres Erők Napja alkalmából

Honvédek, határőrök, rendőrök, munkásőrök!
Tisztesek, tiszthelyettesek, zászlósok, tisztek, tábornokok!

A Fegyveres Erők Napján forradalmi pártunk, kormányunk, egész népünk ne
vében köszöntjük a Magyar Népköztársaság szocialista rendszerének, függetlenségének, 
közbiztonságának és közrendjének fegyveres védelmezőit.

A Magyar Szocialista Munkáspárt, népköztársaságunk kormánya töretlen honvé
delmi politikája, dolgozó népünk áldozatvállalása, a fegyveres erők tagjainak odaadó 
munkája eredményeként hazánk korszerű fegyveres erőkkel rendelkezik. Néphadse
regünk, határőrségünk, rendőrségünk, munkásőrségünk egymással szoros együttmű
ködésben, dolgozó népünkkel összeforrva megbízhatóan oltalmazza békés, alkotó mun
kánkat, történelmi vívmányainkat; eredményesen teljesíti a szocialista építésből, az 
ifjúság neveléséből ráháruló megtisztelő kötelezettségeit. Néphadseregünk a szovjet 
fegyveres erőkkel, a Varsói Szerződés hadseregeivel szilárd szövetségben áll helyt a 
béke, a nemzetközi biztonság oltalmazásában, testvéri országaink közös érdekeinek 
szolgálatában.

Önök magasztos hivatásuk teljesítésével kivívták egész népünk bizalmát, megbe
csülését és szeretetét; fegyverbarátaink elismerését és tiszteletét.

A Fegyveres Erők Napján — az ünnep óráiban — egész népünkkel együtt mély 
tisztelettel emlékezünk szabadságharcos és forradalmár elődeinkre, mindazokra, akik 
történelmünk folyamán fegyverrel a kézben küzdöttek a szabadságért, a nemzeti füg
getlenségért, a társadalmi haladásért. Tisztelgünk a népi rend megteremtéséért, a 
munkáshatalom, szocialista vívmányaink védelméért fegyverrel küzdő volt harcos
társaink előtt. Kegyelettel emlékezünk hősi halált halt elvtársainkra.

Elvtársak !
Dolgozó népünk a szabadság birtokában nagy történelmi tetteket vitt végbe. 

Megvalósította mindazokat a nagyszerű célokat, amelyekért szabadságharcos forra
dalmár elődeink küzdöttek: új, szocialista hazát épített. A Magyar Szocialista Mun
káspárt — immár negyedszázados — következetes, töretlen marxista—leninista poli
tikájának eredményeként a szocialista rendszer, a nép hatalma szilárd, belpolitikai 
helyzetünk kiegyensúlyozott. A dolgozó osztályok szövetsége, a társadalom alkotó 
erőinek összefogása erős. A XII. kongresszus határozatainak végrehajtásával ered
ményesen dolgozunk a fejlett szocialista társadalom felépítésén.
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Népgazdaságunk a hatodik ötéves tervben meghatározott fő célkitűzésekkel és 
követelményekkel összhangban fejlődik; a magyar népgazdaság mindinkább képes a 
megváltozott világgazdasági viszonyokhoz igazodni. Pártunk nyílt és világos politiká
jának eredményeként egész népünk érti, hogy a tartós eredményt biztosító minőségi 
változások, a további előrehaladás érdekében újabb, az eddigieknél is nagyobb és ha
tározottabb erőfeszítésekre van szükség.

Elvtársak!

A szélsőséges imperialista körök enyhülés ellen indított összehangolt támadásá
nak következtében a nemzetközi helyzet kiéleződött. Újabb és újabb válsággócokat, 
háborús tűzfészkeket hoznak létre a világ különböző térségeiben. A legreakciósabb 
monopoltőkés erők politikája következtében mind több akadályba ütköznek az elmúlt 
években megkötött szerződések realizálására, az államok közötti kapcsolatok megerő
sítésére és szélesítésére irányuló kezdeményezéseink. A tőkés nagyhatalmak minden 
eddigit meghaladó katonai kiadásokkal, a fegyverkezési hajsza fokozásával a nem
zetközi egyensúly megbontására, katonai fölény megszerzésére törekszenek. Az ag
resszív erők politikája veszélyezteti a népek biztonságát, fokozza egy új világhábo
rú veszélyét.

Ebben a korábbinál kedvezőtlenebb nemzetközi helyzetben a Szovjetunió, a test
véri szocialista országok, a világ haladó erői állhatatos küzdelmet folytatnak az eny
hülés eredményeinek megvédéséért, annak katonai területre történő kiterjesztéséért. 
Sorozatos kezdeményezéseink a fegyverkezési hajsza megfékezését, a fegyverzetek 
kölcsönös, arányos csökkentését szolgálják.

Hazánk, a Magyar Népköztársaság szüntelenül erősíti szövetségét a testvéri szo
cialista országokkal, összefogását a haladásért küzdő békeszerető erőkkel. A Varsói 
Szerződésbe tömörült barátainkkal együtt erősítjük honvédelmünket. Kitartóan dol
gozunk hazánk védelmi képességének magas szinten tartásán, fegyveres erőink továb
bi minőségi fejlesztésén, felkészültségének magas szinten tartásán.

Elvtársak !
A Fegyveres Erők Napját azzal ünnepeljük méltóképpen, ha pártunk, népünk 

iránti szilárd elkötelezettséggel, becsülettel, odaadóan teljesítjük a haza védelméből, a 
közrend és közbiztonság oltalmazásából, a fejlett szocialista társadalom építéséből, az 
ifjúság neveléséből ránk háruló megtisztelő feladatainkat.

Az Önök előtt álló nagyszerű célok, feladatok megvalósításához kívánunk erőt, 
egészséget!

Éljen és virágozzék szeretett hazánk, a Magyar Népköztársaság!
Éljen népünk forradalmi vezető ereje, a Magyar Szocialista Munkáspárt!
Éljen a testvéri szocialista országok népeinek és fegyveres erőinek internaciona

lista barátsága!

Éljen a szocializmus és a béke!

Budapest, 1981. szeptember 29.

Czinege Lajos hadseregtábornok s. k.,h o n v é d e l m i  m i n i s z t e rdr. Horváth István s. k.,
belügyminiszter

Borbély Sándor vezérőrnagy s. k.,
munkásőrség országos parancsnoka

Kapják: 23. típusú elosztó szerint
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