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P A R A N C S A
A FEGYVERES ERŐK NAPJA ALKALMÁBÓL

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

A Fegyveres Erők Napján forradalm i pártunk, korm ányunk nevében köszöntjük 
Önöket, szocialista hazánk, társadalm i rendünk fegyveres védelmezőit.

Népünk tisztelete és elismerése övezi a néphadsereg katonáit, a határőröket, a 
rendőrség személyi állományát, a m unkásőröket, a fegyveres erők és testületek pol
gári dolgozóit. Társadalm unk békés alkotóm unkáját, szocialista vívm ányainkat ol
talmazva, a közrendet és közbiztonságot védelmezve, szeretett hazánk határainak 
védelmében helytállva, valam ennyien hűséggel és odaadással teljesítik  kötelességü
ket.

T isztelettel adózunk a nagyszerű elődök, a 48-as honvédsereg előtt, amelynek 
első győzelme m éltóan jelképezi szabadságharcos történelm ünk győztes csatáit. Büsz
kén em lékezünk a m agyar történelem  nagy harcaira, m indazokra, akik áldozatot 
vállalva küzdöttek népünk szabadságáért, függetlenségéért, társadalm i fejlődéséért. 
Megbecsüléssel tekintünk szocialista hazánk új típusú fegyveres erőinek és testüle
t einek létrehozásában és fejlesztésében kimagasló helytállást tanúsíto tt elvtársaink
ra. K egyelettel emlékezünk a m unkáshatalom  oltalmazásában, szocialista vívm ánya
ink védelmében, határaink  őrzése során, a közrend és közbiztonság fenntartása ér
dekében hősi halált halt m ártírjainkra. Lelkesítő és felemelő szám unkra dicső elő
deink példája.

Elvtársak!
Történelm ünk legutóbbi évtizedeiben hazánk szorgalmas és dolgos népe olyan 

nagy jelentőségű vívm ányokat hozott létre, m elyek világszerte megbecsülést, tekin
té ly t szereztek hazánknak. Négy évtizedes következetes, áldozatos m unkával, széles 
nem zeti összefogással évszázados elm aradottságot küzdöttünk le, s ma a szocializ
m ust építő népek nagy családjának tagjaként a társadalm i haladás élvonalához ta r
tozunk.

ÁBTL - 4.2 - HM-BM-MOP/1986 /1



Elért eredm ényeinket megőrizve és megvédve készek vagyunk további erőfe
szítéseket tenni pártunk  XIII. kongresszusán elfogadott határozatok valóraváltásá
ért, a fejlett szocialista társadalom  építése soronlévő feladatai sikeres m egvalósítá
sáért.

Tudatában vagyunk az elhatározásunk m egvalósítását nehezítő külső és belső 
körülm ényeknek, de jövőnket illetően mégis bizakodóak vagyunk. Optimizm usunk 
alapja népünk áldozatkészsége, odaadó m unkája, következetessége és nem utolsó
sorban az a körülmény, hogy hazánk egy olyan szövetségi rendszerben él, am ely
re  m indenkor a baráti együttm űködés a jellemző. A testvéri szocialista országok 
körében megvalósuló együttm űködés eredményei, tapasztalatai, a kölcsönös segít
ségnyújtás számos form ája ösztönzője, lendítője előrehaladásunknak. Különösen 
nagy jelentőséget tu lajdonítunk az SZKP XXVII. kongresszusán elfogadott prog
ram nak, amely a hatalm as ország társadalm i-gazdasági fejlődésének m eggyorsítá
sát, dinam izálását határozta meg.

Elvtársak!
A társadalm i céljaink megvalósításához szükséges külső feltételek között m a is 

a béke megőrzése, a háború elhárítása, a fegyverkezési verseny megfékezése, a le
szerelés elősegítése, a politikai és katonai enyhülés megvalósítása, a m ainál bizton
ságosabb világ m egterem tése a legfontosabb.

A világban kialakult rendkívüli feszültség előidézője az im perialista hatalm ak 
hadiipari kom plexum ai á lta l dik tált politika, amely óriási m éreteket öltő fegyver
kezést eredm ényez és arra  törekszik, hogy a világon kialakult erőviszonyokat a m a
ga javára  fordítsa, a társadalm i haladást m eggátolja és visszaszorítsa.

A fegyverkezési hajsza m egakadályozásáért, a feszültség csökkentéséért, a 
szembenálló felek közötti érdem i tárgyalások folytatásáért a Szovjetunió, a szocia
lista országok közössége folyam atosan nagy erőfeszítéseket tesz. A M agyar Nép- 
köztársaság külpolitikájának is sarkalatos pontja az az álláspont, hogy a béke m eg
őrzésének biztosítását, politikai garanciáit a katonai erőegyensúly legalacsonyabb 
szintjén kell m egterem teni.

P á rtunk  és korm ányunk honvédelmi politikájában nagy figyelm et fordít arra, 
hogy hazánk m int a Varsói Szerződés elkötelezett tagja, erejéhez m érten hozzájá
ruljon az erőegyensúly fenntartásához, és lehetőségeink szerint mindig a kor szín
vonalán álló haderőt tartson fenn. A tervezett ütem ben m egvalósítjuk hadseregünk 
haditechnikai és szervezeti korszerűsítését, magas szinten ta rtju k  harckészültségét.

Elvtársak!
A Fegyveres Erők N apját azzal ünnepelhetjük m éltóképpen, ha forradalm i elő

deink történelm i példáját követve, országunk gondjain osztozva, legjobb tudásunk 
szerint szolgáljuk népünk érdekeit, teljesítjük  a haza védelméből, a közrend és 
közbiztonság oltalmazásából, a fejlett szocialista társadalom  építéséből és az ifjúság 
neveléséből reánk háruló feladatokat.

A fegyveres erők és testületek megtisztelő feladatainak végrehajtásához k í
vánunk erőt, egészséget, m agánéletükben sok örömet és boldogságot.

Éljen szeretett hazánk a M agyar Népköztársaság!
Éljen népünk forradalm i vezető ereje a M agyar Szocialista M unkáspárt!
Éljen a testvéri szocialista országok népeinek és fegyveres erőinek m egbont

hatatlan, internacionalista barátsága!
Éljen a szocializmus és a béke!

Budapest, 1986. szeptem ber 29.

Kárpáti Ferenc vezérezredes Dr. Kamara János
honvédelmi miniszter belügyminiszter

Borbély Sándor
a munkásőrség országos parancsnoka 

K apják: 23. típuselosztó szerint.
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