
Belügyminiszter elvtárs 4 sz.utasitása.

A Belügyminisztérium tiszti állományába való felvétel ren- 
dezése.

ÁBTL - 4.2. - 6 - 201 /1957 (mell 6-201/4/1957) / 1



BELÜGYMINISZTÉRIUM 
Szám: 6-2ol/1957. SZIGORÚAN  TITKOS!

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

4 .számú
U T A S Í T Á S A

Budapest, 1957. május hó lo-én.

A   minősítés megszűnt 
az 1995. évi LXV. tv. 23. §-ára

figyelemmel

Az Elnöki Tanács határozatát a BM. egyes szerveinél nem tart
ják be és a felvételeknél, ille tve  visszavételeknél többször 
előfordul az,, hogy olyan személyeket részesítenek előnyben, 
akik nem teljesítettek  karhatalmi szolgálatot.
A Népköztársaság Elnöki Tanácsának a karhatalomról szóló hatá
rozata maradéktalan végrehajtása érdekében a következőket ren
delem e l:
1 ./  A Belügyminisztérium szerveinél meglévő létszámhiányt a 

Budapesti Karhatalmi Forradalmi Ezred és a vidéki karha
talmi zászlóaljak és századok személyi állományából kell 
fe ltö lten i. Elsősorban azokat az elvtársakat kell számí
tásba venni, akik 1956. november 4. -  december 31. között 
kezdték meg a karhatalmi szolgálatot és politikai, szak
mai felkészültségük alapján alkalmasak a Belügyminisztéri
umban szolgálatot te ljes íten i.

3 ./  Az 1. pontban említett karhatalmi alakula toktól a BM, 
egyéb szerveihez csak úgy lehet áthelyezést eszközölni,
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HK 10/1959.min.ut.

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa határozatot hozott a karhata
lomról. :A Népköztársaság Elnöki Tanácsának határozata e lis 
merését fe jezi ki és köszönetét nyilvánítja a karhatalom min
den beosztottjának és parancsnokának a Népköztársaságunk, né
pi demokratikus rendünk ellen intézett ellenforradalmi táma
dás leverésében, az ellenforradalmi bandák felszámolásában, a 
szocializmus vívmányainak védelmében tanusitott hősies és ön
feláldozó magatartásáért.
A határozat 3. pontja leszögezi, hogy "A fegyveres testületek 
tisztikarát elsősorban a karhatalomban szolgálatot te lje s íte tt , 
illetve a karhatalom és fegyveres testületek megszervezésében, 
irányításában részt vet t és jelentős érdemeket szerzett tisztek
ből kell kialakítani."

2 . /  Olyan személyek felvételét, akik karhatalmi szolgálatot 
nem teljesítettek , mindaddig mellőzni kell, mig a karha
talom említett alakulataiból a BM. szerveihez jelentkezők 
vannak. Kivételt a MSZMP. Intéző Bizottsága és Titkársága 
által javasolt személyek, továbbá az adminisztratív munka
körök képeznek.
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ha folyamatosan b iztos ít j ák a karhatalmi szervek megfelelő 
erőkkel való f e ltöltését.

Bi szku Béla s .k . 
belügyminiszter

Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak, 
Országos Parancsnokok 
BM. Főosztályvezetők 
Személyzeti f őoszt.vez.h.
Bpesti és megyei rendőrfőkap.vezetői 
Karhatalmi Parancsnokság 
Bpesti Karhatalmi Ezred pk.
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