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BELÜGYMINISZTÉRIUM 
6-2o/1957,

Szigorúan titkos!

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK
52 sz . PARANCSA

Budapes t ,  1957. december 16- án

Tárgy; A Belügyminisztérium központi szerveinek, valamint a
csapatok és szervek készletében lévő fegyverek,karban
tartásának , tárolásának., kezelésének és lőkiképzésének 
szabályozása,,

Pártunk és kormányunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a 
Belügyminisztérium csapatai és szervei megfelelő fegyverekkel 
legyenek ellátva. A belső ellenséggel szembeni harcban fontos 
követelmény, hogy a személyi állomány a részükre kiadott fegy- 
vereket kezeljék,, ápolják és megfelelően tudják alkalmazni a 
harcban.
Megállapítottam- hogy egyes helyeken? de főleg a BM, központi 
szerveinél és más magasabb egységeknél, fegyver és lőkiképzés 
hiánya miatt, többen nem ismerik a fegyverek kezelését,, szét
szedését, összerakását, a működési hibák elhárításának módját, 
igy adott esetekben azokat nem is tudják használni,
A Belügyminisztérium egyes szerveinél -  pld, a Győr-Sopron és 
Fejérmegyei Rendőrfőkapitányságnál és a Hör, 2 kerületnél - 
a fegyverek karbantartását , fegyverek és lőszerek tárolását 
elhanyagolják, A parancsnokok /vezetők/ az e lő irt kötelező 
ellenőrzéseket elmulasztják. Az épületek /objektumok/ védel
mére kiadott fegyverek elhelyezéséről és azok karbantartásáról 
nem gondoskodnak, vizes pincékben, vagy poros padlásokon -gaz
dátlanul -  t árolják- Golyószóró és géppisztoly tárakat hónapo
kon át betárazva hagyják, melynek következtében azok időelőtti 
tönkremenését idézik e lő .
Ezen kivül megállapítottam, hogy a fegyverek elvesztése még 
mindég igen gyakori, Míg 1954-ben 24 db,, 1955-ben 39 db,
1956 október 25-ig  3o db addig; 1957 augusztus hó 1-ig 22 db 
fegyver veszett e l . Az elvesztések többségének oka gondatlan
ság és hanyagság, nem egy esetben ittasságból következtek b e .
Az ilyen és  hasonló esetek gyengítik a BM, fegyveres szerveinek 
ütőképességét . A fenti hiányosságok megszüntetése érdekében,
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m e g p a r a n c s  o 1 o m:

-  2 -

1 . / A BM. központi szervek, ahol fegyverviselésre kötelezve van
nak és eddig lőkiképzést nem folytattak /országos Parancsnok
ságok F őosztályok és Önálló Osztályok/ parancsnokai /veze
t ő i /  minden negyedévben lőkiképzési tervet kötelesek készi- 
t eni: A kiképzési, tervek alapján minden negyedévben lő ki
képzést kel l  .szervezni  A kiképzési terveket jóváhagyás 
és a végrehajtás ellenőrzése végett a BM Tanulmányi Osz
tályának kell  megküldeni.

A lőkiképzésen_az alábbiakat kell oktatni :
-  fegyverismeret /fegyverek kezelése, szétszedése és összeraká

sa .
-  lőelmélet
-  lőgyakorlat
-  kézigránát szétszedése, összerakása és harci alkalmazása,
A BM, Központi szervek /Országos Parancsnokság,Főosztályok és 
Önálló Osztályok /parancsnokai /vezető i/ félévenként készítsenek 
jelentést a lövészetek végrehajtásáról annak eredményességéről 
es azt minden fé lévet követő hó 1o-ig a BM Tanulmányi Osztályá
nak terjesszék f e l . Az Országos Parancsnokságok jelentéseikben 
a csapategységek lőkiképzési eredményéről is  tegyenek jelen
tést, A BM, Tanulmányi Osztály Vezetője a beérkezett jelenté
seket összesitse, értékelje és azt  minden év junius és de
cember hó 3o-ig hozzám ter jessze fe l„

2 . / A. Belügyminisztérium központi szervek /Országos Parancsnok
ságok, központi Főosztályok és önálló osztályok/ parancs
nokai /vez e tői /  szerve iknél  negyedévenként kötelesek fegy- 
verszemlét tartani,
A fegyvereszemlén e llenőrizni kell a kiadott fegyverek:
-  karbantartását és tárolását /elhelyezését/
-  működési és hadihasználhatósági fokát
-  kiadott valamennyi lőszer meglétét, tárolásáts kezelését 

és rendeltetésszerinti használatát.
Az ellenőrzést úgy kell megszerveni, hogy a magasabb egység pa
rancsnokai /vezető i/ a közvetlen alárendeltségükbe tartozó, 
alacsonyabb egység parancsnokai /vezető i/ pedig  beosztottak 
fegyvereit is ellenőrizzék.
A csapatok és szervek parancsnokai /vezetői./ a szolgálati sza
bályzatban e lő irt ellenőrzéseket kötelesek végrehajtani. Az 
ellenőrzés megtörténtét a “szemle" /e llen őrzési/észrevételi 
könyvbe kell bejegyezni.A csapategységeknél /Hőr, KH„BV Légó/ 
az e lő ír t kötelező rajvizsgák megtartását a parancsnokok foko
zottabb mértékben ellenőrizzék.
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3 ./  Mindennemű fegyverelvesztést azonnal jelenteni kell az 
illetékes parancsnoknak,, ille tve  a szerv vezetőjének. A 
parancsnok, vezető haladéktalanul rendeljen el kivizs
gálást és kövessen el mindent a fegyver előkeritésére.

A fegyver elvesztéséért fe le lős  személyről jegyzőkönyvet 
kell felvenni és ügyét az egység parancsnoka, /vezetője /  
köteles a Katonai Ügyészségnek átadni.
A BM, Anyagi és Technikai Főosztály vezetője a fegyverek 
elvesztésével kapcsolatos végrehajtási utasítását 1958. 
január hó lo -ig  adja k i.

A parancsnok és vezető elvtársak kövessenek el mindent annak 
érdekében, hogy a Belügyminisztérium személyi állománya 1958 
évben legalább megfelelő eredményt érjen el lőkiképzésben.

Jelen parancsomat a BM valamennyi beosztottja elő tt  ismertetni 
és oktatás tárgyává kel l  tenni.
Jelen parancsom é le tb e lé pésével az 1953. évi. XI.. hó 4-én k e lt 
o18/1953. számú miniszt erhelyettesi par ancsot hatályon kivül 
helyeztem,

Bartos Antal sk; 
miniszterhelyettes

Felterjesztem: Belügyminiszter Elvtársnak! 
Kapják: elosztó szerint.
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Amennyiben a fegyver 24 órán belül nem kerül öeő -  a ki
vizsgálás továbbfolytatása mellett - a fegyver elveszté
sét mint rendkívüli eseményt .jelenteni kell a Belügymi- 
n isztérium Miniszteri Titkárságának és a BM  Anyagi és 
Technikai Főosztály Vezetőjének.

A hiányosságok kijavítását pedig a helyes politika i nevelés és 
a parancsnoki felelősségre vonás együttes eszközével kell b iz
tosítani „
Azokat a parancsnokokat /vezetőket/ és beosztottakat9 akik a 
személyi és egységfelszer elésként kiadott fegyvereket hanya
gul, nemtörődöm módon kezelik, karbantartásukat , tárolásukat 
és annak ellenőrzését elhanyagolják -  az okozott kár megtérí
tése melle t t  -  a legszigorúbban fegyelmil e g  i s fel e l ősségre
k e ll v o n n i.


