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Budapest, 1956. évi szeptember hó 8.-án.

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének javaslatára a M agyar Népköztársaság Minisztertanácsa a BM. Határőrségnél 
és a BM. Belső Karhatalomnál szolgálatot teljesítő sorozott ál
lomány szolgálati idejét 2 év 3 hónapban / :27 hónap:/ határozta meg.
Pártunk és kormányunk e nagyjelentőségű határozatának megjele
nését lehetővé tette a kül- és belpolitikai helyzet kedvezőbb 
alakulása, pártunk vezetésével elért eddigi sikereink. Ugyanak
kor a határozat azt is tükrözi, hogy pártunk és kormányunk min
den alkalmat és lehetőséget megragad annak érdekében, hogy meg 
messzemenőbben gondoskodjon a tényleges szolgálatot teljesítő 
elvtársakról is.
Pártunk és kormányunk fokozott gondoskodását a BM. Határőrség 
és a BM. Belső Karhatalom személyi állományának még éberebb és 
feszesebb szolgálatellátással kell viszonoznia, szemelőtt tart
va azt, hogy a külső és belső ellenség aktív harcot folytat el
ért eredményeink ellen.
A csökkentett szolgálati időre való áttérés végrehajtásával 
kapcsolatban

m e g p a r a n c s o l o m :
1./ A BM. Határőrségnél és a BM. Belső Karhatalomnál az 1953-as be- 

vonulású korosztályt 1956. november hóban, az 1954-es bevonu- 
lású korosztályt pedig 1957. február h óban kell leszerelni.

2./ A BM. Határőrségnél és a BM. Belső Karhatalomnál az újoncok 
behívását a jövőben a Honvédséggel azonos időben /:november 
10-13-e között:/, a leszerelést a továbbiakban minden év 
február hóban kell végrehajtani.

3./ A BM. Határőrség és a BM. Belső Karhatalom parancsnokai a le
szerelés előtt / :1956. november hó:/ tegyék meg a szükséges 
intézkedést a D-i kerületektől a Ny-i kerületekhez, illetve 
a karhatalmi egységektől az őrségi egységekhez történő át- 
csoportosításra. A BM. Határőrség és a BM. Belső Karhatalom 
Parancsnokai vegyék figyelembe azt, hogy a rövidebb szolgá
lati idő bevezetésével a harckészültség a Ny-i határ, illet
ve az objektumok őrizete nem gyengülhet.
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4./ Meg kell vizsgálni a BM. Határőrségnél és a BM. Belső Karha
talomnál a jelenlegi sor.tts.-i kiképzés rendszerét és azt 
az új helyzetnek megfelelően szervezzék át.
Biztosítani kell továbbá az 1953-as és 1954-es bevonulású 
korosztályok leszereléséig a szakképzettséget igénylő be
osztásukra a harcosok kiképzését / :híradó,gk.vez., stb.:/ 
a szükséges létszámban.

5./ A BM. Határőrség és a BM. Belső Karhatalom Parancsnokai a 
MNVK. és Mozgósítási Csoportfőnökségtől kapott irányelvek 
alapján tegyék meg a szükséges intézkedést az újoncok so
rozására, valamint az újonckiképző egységek felállítására 
és az újoncok bevonultatására.

6./ Az újoncok kiképzéséhez szükséges anyagok biztosítására az 
Anyagi és Technikai Főosztály Vezetője az intézkedést te
gye meg. Különösen figyelemmel kell lenni arra, hogy a be
vonuló újoncok kiképzéséhez szükséges anyagok a normáknak 
megfelelően időben biztosítva legyen.
A BM. Határőrségnek és a BM. Belső Karhatalomnak szükséges 
laktanyák biztosításáról az Anyagi és Technikai Főosztály 
Vezetője és a Hőr. és BK. Parancsnokai együttesen sürgősen 
gondoskodjon.
A BM. Határőrség és a BM. Belső Karhatalom Parancsnokai in
tézkedjenek a Harckiképzési Utasítás elkészítéséről, a mód
szertani tanfolyamok levezetéséről, az újonckiképzés zavar
talan beindításáról.

7./ Az új szolgálati idő bevezetése, úgy a BM. Határőrségnél, 
mint a BM. Belső Karhatalomnál minőségi változást kell, hogy 
jelentsen. A parancsnokok vegyék figyelembe, hogy rövidebb 
idő alatt kell olyan harcosokat kiképezni, akik a szolgálat
ellátásban és a fegyelem betartásában példamutatóan helyt
állnak. Ugyanakkor szemelőtt kell tartani azt, hogy a határ
sértők aktivítása fokozódik. Ezért alapvetően meg kell javí
tani a végrehajtó szolgálat ellátását, a kiképzést, tovább 
kell szilárdítani a fegyelmet, fokozni kell a személyi állo
mány körében folyó nevelőmunkát. Mindez az egész személyi 
állományra, de különösen a tisztikarra nagyobb felelősséget 
hárít.

8./ Felkérem a párt és DISz.szervezeteket, hogy a parancsnokok
kal és a politikai apparátussal közösen fejtsenek ki szé
leskörű propaganda munkát annak megértetésére, hogy a rö
videbb szolgálati idő bevezetésével milyen nagy feladat 
hárul a szolgálatteljesítésre visszamaradó elvtársakra. El 
kell érni, hogy az 1954-es és 1955-ös bevonulású elvtársak 
továbbra is kiválóan lássák el feladatukat.
A parancsnokok pedig minden lazaságot számoljanak fel a szol
gálatellátás, a kiképzés és a fegyelem terén. Azokat a har
cosokat pedig, akik leszerelés után visszamennek a polgári 
életbe, kérjék fel, hogy ott is kiváló munkát végezzenek 
és népszerűsítsék a lakosság körében a Határőrséget és a 
Belső Karhatalmat.
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Elvárom a BM. Határőrség és a BM. Belső Karhatalom egész sze
mélyi állományától, hogy megérti pártunk és kormányunk ezen 
nagyjelentőségű határozatát, és még fokozottabban harcolnak 
a feladatok maradéktalan végrehajtásáért.
Parancsomat az egész személyi állomány előtt ismertetni kell 
a rájuk vonatkozó mértékben.

Piros László sk. 
államvédelmi altábornagy 

a Magyar Népköztársaság Belügyminisztere.

Kapják Miniszterhelyettes elvtársak 
és elosztó szerint,
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