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P A R A N C S A

A népi demokratikus rendünk ellen intézett ellenforradalmi táma- 
dás leverésében, az ellenforradalmi elemek felszámolásában, a 
szocialista építésünk vívmányainak megvédésében, a közrend és köz- 
biztonság helyreállításában a B.M. személyi állományának jelentős 
része becsülettel kivette részét, fáradságot nem ismerve, áldozat
kész munkát végzett.
Az ellenforradalmi események és az ezt követő kibonta- kozás idő
szaka, a felsorolt pozitívumok mellett a B.M. személyi állományá
nál sok aggasztó jelenségét is felszínre hozott. A B.M. fegyelmi 
helyzete nem kielégítő. Nagyon sok fegyelmezettlenség, lazaság 
tapasztalható a B.M. szerveinél. Laza a katonai- és munkafegyelem. 
Általános jelenség, hogy a vezetők által kiadott parancsok és uta
sítások felett vitatkoznak, azokat határidőre nem hajtják végre. 
Egyes B.M. beosztottak helytelen politikai és erkölcsi magatartá
sa demoralizálja az állomány fegyelmét.
Az ellenforradalmi elemek felszámolása, a Párt és Kormány hatá
rozatainak eredményes megvalósítasa, a B.M. ütőképességének meg
javítása érdekében a legrövidebb időn belül helyre kell állítani 
na B.M. szerveinél a katonai fegyelmet, amelynek sikeres megvaló
sítását elvárom és megkövetelem a B.M. valamennyi vezetőjétől 
és beosztottjától.
A B.M. személyi állománya fegyelmi helyzetének megjavítása és
megszilárdítása érdekében

m e g p a r o n c s o l o m :
1. B.M. minden egyes szervénél a munkát az érvényben levő paran

csok, utasítások és szabályzatok alapján kell végezni,a hol
- esetenként - az 1956. október 2 3.-a előtti parancsok módosí
tásra szorulnak, ott azokra javaslatot kell tenni, de újabb 
módosító parancs megjelenéséig a régi parancsok vannak érvény
ben, és azoknak megfelelően ke11 dolgozni.

2. A vezetők felelősek a felsőbb parancsok és az általuk kiadott 
utasítások határidőre való végrehajtá sáért. Akik nem hajtják 
végre a kiadott parancsokat, utasításokat, s azok felett vi
tatkoznak, szigorúan felelősségre kell vonni.

3. A katonai fegyelmet ős formákat szigorúan meg kell követelni 
a B.M. valamennyi szervénél és száműzni kell a károsan ható 
civileskedést. A szolgalati szabályzat alaki fegyelemre és 
formákra vonatkozó részének ismeretét mindenki számára, - 
beosztásra való tekintet nélkül - kötelezővé teszem.
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4. Vezetők és beosztottok munkájukban és egyéni ügyeik intézé
sében tartsák be a szolgálati utat és fegyelmet. A Belügy
minisztériumon belüli tárgyalásoknál azokkal a szervekkel
és azokkal a vezetőkkel és beosztottakkal tárgyaljanak, akik 
annak a feladatnak a végzésére vannak hivatva. Meg kell szün
tetni azt a helytelen nézetet és gyakorlatot, hogy mindenki 
csak a felső vezetőkkel akar tárgyalni és a munkánál rendsze- 
resitett apparátus ennek következtében nem tudja megfelelően 
végezni feladatát.

5. A politikai, erkölcsi demoralizáltság képviselőivel, a no
tórius intrikusokkal szemben szigorúan el kell járni és a 
javíthatatlanokat, a konkolyhintőket el kell távolítani a 
B.M. kötelékéből.

6. Minden vezető beosztásban lévő tiszt és tiszthelyettes sze
mélyében felelős beosztottai politikai, erkölcsi és katonai 
fegyelméért.

Ezen parancsomat ismertetni kell a B.M. egész személyi állomá
nya előtt.

BISZKU BÉLA  s.k. 
be1ügyminiszter

Kapják: Miniszterhelyettesek, országos parancsnokok, 
főosztályvezetők és ön álló osztályvezetők, 
beosztott osztályvezetők, megyei és budapesti 
rendőrfőkapitányságok vezetői.
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