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SZ IG O R Ú AN T ITK O S!

K észült: 4 eredeti p ld .-ban 
Egy példány: 3 lap 
Sokszorosítva: 800 pld .-ban 
Egy példány: 1 lap

A HONVÉDELMI MINISZTER 
A BELÜGYMINISZTER 

A MUNKÁSŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKA

008. számú

PARANCSA
Budapest, 1976. évi március hó 15-én.

Tárgy: Az ellenséges felderítő-diverziós csoportok és légideszant alakulatok elleni 
harc megszervezése.

A 03/ 1966. számú közös parancsunk alapján a M agyar Néphadsereg, a Belügy
m inisztérium  és a M unkásőrség Országos Parancsnoksága kijelölt szervezeteinél, 
rendkívüli időszakra, m egtervezték és megszervezték a légideszantok és a felderítő- 
diverziós csoportok elleni harcot.

Az elm últ években a Honvédelmi M inisztérium nál és a Belügym inisztérium nál 
jelentős szervezeti és irányítási változások következtek be. L étrejött az egységes há t
országvédelmi rendszer, s a BM -karhatalom  megszűnésével a karhatalm i és fegy
veres biztosítási feladatokat a Belügyminisztérium, a M agyar Néphadsereg és a 
M unkásőrség szervei, egységei együttm űködve látják  el.

A fegyveres erők és testületek között a feladatok elosztásában, a szervezeti és 
az irányítási struktúrákban bekövetkezett változások szükségessé teszik, hogy ú jon
nan szabályozzuk az ellenséges felderítő-diverziós csoportok, valam int a légideszan
tok felderítésének és megsemmisítésének rendjét.

Ennek érdekében
m e g p a r a n c s o l j u k :

1. A Honvédelmi M inisztérium, a Belügym inisztérium  és a M unkásőrség Orszá
gos Parancsnoksága é rin tett szervezeteinél meg kell tervezni, szervezni és m egyén
ként (fővárosban) összehangolni a figyelő és jelentő szolgálatot. A szolgálatba be
vont állomány a figyeléssel és jelentéssel kapcsolatos tevékenységét a funkcionális 
feladatok m ellett végezze.

A figyelő és jelentő szolgálat megszervezéséért és m űködéséért — saját hatás
körében — m indhárom  szerv felelős.

2. A felderítő-diverziós csoportok felszámolásának megszervezése, vezetése és 
végrehajtása — a M agyar Néphadsereg és a M unkásőrség kijelölt erőivel együttm ű-



ködve — a Belügyminisztérium; a légideszant alakulatok elleni harc m egszerve
zése, vezetése és megsemmisítésük — a Belügym inisztérium  és a M unkásőrség k i
jelölt erőivel együttm űködve — a M agyar Néphadsereg feladata.

3. Az é rin tett szervek, parancsnokságok az 1. és 2. pontban m eghatározott fel
adatokra — központi, területi (megyei, fővárosi) és alakulat szinten — dolgozzanak 
ki kölcsönösen egyeztetett alkalmazási tervet, rögzítsék az együttm űködéssel kap
csolatos legfontosabb kérdéseket. A felderítő-diverziós csoportok elleni harc m eg
tervezésénél a 01/1972. számú közös parancsunkat és a végrehajtásra vonatkozó 
utasításokat vegyék figyelembe.

4. A  belügym inisztérium i állam titkár, a M agyar Néphadsereg vezérkari főnöke, 
a Munkásőrség o rszágos parancsnokának első helyettese jelen parancsunk alapján 
adjanak ki végrehajtási utasítást. Szabályozzák a figyelő és jelentő szolgálattal, az 
ellenséges felderítő-diverziós csoportok és légideszant alakulatok felszámolásával 
kapcsolatban a tervezés, és szervezés, valam int a feladatok végrehajtásában részt 
vevő erők vezetésének rendjét.

Jelen parancsunkkal egyidejűleg a 03/1966. szám ú közös parancsunkat hatályon 
kívül helyezzük.

Czinege Lajos vezérezredes s. k.,
honvédelmi m iniszter

Benkei András s. k.,
belügym iniszter

Papp Árpád s. k.,
M unkásőrség országos parancsnoka

Kapják: MN III. típusú elosztó szerint; BM 320 db; MOP 30 db.



A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK, 

B E L Ü G Y MINISZTERÉNEK
ÉS A MUNKÁSŐRSÉG ORSZÁGOS 

PARANCSNOKÁNAK

55. számú
PARANCSA

Budapest, 1976. évi szeptember hó 29-én.

Honvédek, határőrök, rendőrök, munkásőrök!

Tisztesek, tiszthelyettesek, zászlósok, tisztek, tábornokok!

A Fegyveres Erők Napján köszöntjük Önöket: szeretett hazánk, a M agyar Nép- 
köztársaság, szocialista társadalm i rendünk, nagy történelm i vívm ányaink fegyveres 
oltalmazóit.

Szeptember 29., a Fegyveres Erők Napja m éltóképpen kifejezi a fejlett szocia
lista társadalom  felépítésén munkálkodó dolgozó népünk mélységes tiszteletét, igaz 
megbecsülését fegyveres fiai: a katonák, a határőrök, a rendőrök és a m unkásőrök 
iránt. Forradalm i pártunk  irányításával, a néphadsereg, a határőrség, a rendőrség és 
a m unkásőrség — dolgozó népünkkel összeforrva — szilárd erkölcsi-politikai meggyő
ződéssel, a korszerű technika vívm ányaival felszerelten védelmezik szeretett hazánk 
határait, a szocializmus vívmányait, a közrendet és közbiztonságot, nagy odaadással 
teljesítik megtisztelő internacionalista kötelezettségeiket. Dolgozó népünk szerető gon
doskodása, önfeláldozó m unkája, megbecsülése fényes bizonyítéka annak, hogy a haza 
védelm éért érzett felelősség m élyen gyökerezik a társadalom  m inden rétegében, hogy 
a hon védelme nem zeti-társadalm i üggyé, az egész nép feladatává vált.

A Fegyveres Erők Napján tisztelettel és hálával adózunk m indazoknak, akik 
népünk forradalm i küzdelmekben és szabadságharcos hagyom ányokban oly gazdag 
története során vérüket hullatták, és a legdrágábbat, életüket áldozták nem zeti füg
getlenségünkért, társadalm i előrehaladásunkért, az egyetemes emberi fejlődésért. Tisz
telettel gondolunk azokra, akik sohasem haboztak fegyvert ragadni és hősi elszánt
sággal küzdeni az elnyomottak, a kiszolgáltatottak, a kisem m izettek ügyéért, nemze
tünk függetlenségéért, a népek szabadságáért.

Történelm i elődeinkként tiszteljük Dózsa György paraszthadainak katonáit, II. 
Rákóczi Ferenc bátor kurucait, 1848 hős honvédeit, az 1919-es első m agyar pro letár
hatalom önfeláldozó fegyveres védelmezőit a fasizmus ellen harcoló hazafiakat. A



nép, a haladás ügye irán t elkötelezettségünk, a forradalm i eszmékhez való rendíthe
tetlen hűségünk tettekben kifejeződő szocialista hazaszeretetünk és internacionaliz
m usunk kim eríthetetlen, éltető forrásai.

A szocialista haza fegyveres szolgálata megtisztelő és szép hivatás. Jelentőségét, 
fontosságát aláhúzza és megerősíti, hogy a szocializmus, a társadalm i haladás, a béke 
erői kitartó és következetes küzdelem árán történelm i jelentőségű eredm ényeket vív
tak  ki, amelyek megvédése, további gyarapítása szilárd helytállást követel a nem zet
közi osztályharc m inden frontján.

A szocializmus, a haladás, a béke erőinek szüntelen gyarapodása, a testvéri szo
cialista országok egyeztetett nagy erőfeszítései, k itartó  harca eredm ényeként további 
teret hódít az enyhülés irányzata, a nemzetközi feszültség csökkenése realitás lett. 
A Szovjetunió, a testvéri szocialista országok — közöttük hazánk, a M agyar Nép- 
köztársaság — következetesen küzdenek az enyhülési folyam at m egszilárdításáért, 
visszafordíthatatlanná tételéért.

Nem feledhetjük azonban, hogy az imperializmus agresszív term észete és s tra té 
giai célja nem változott; az erőviszonyok változása következtében pozíciói ugyan 
gyengültek, de m indent megtesz elveszített hadállásai visszaszerzésére; hogy az eny
hülés folyam ata nem stabilizálódott; még nagyon sok akadályt gördít a szilárd biz
tonságért és a nemzetközi együttm űködés kiszélesítéséért harcoló erők útjába.

A nemzetközi imperializmus agresszív reakciós erői akadályozzák a világm éretű 
konfrontáció veszélyét m agában hordozó közel-keleti konfliktus békés eszközökkel 
történő megoldását. Tám ogatják a haladásellenes, a fajüldöző fasiszta rendszereket 
világszerte. Az új és egyre nagyobb fegyverkészletek felhalmozásával, a fegyverke
zési hajsza fokozásával; a szocialista társadalm i rend fellazítására, a szocialista or
szágokat összekötő internacionalista kötelékek m egbontására irányuló ideológiai di- 
verzióval az atom világháború rém ével terhes hidegháborús nemzetközi légkör visz- 
szaállítására törekednek.

Ezért a szocialista országok — köztük hazánk — továbbra is alapvető feladatuk
nak tekintik  a szocializmus, az emberi haladás, a béke m egbízható oltalm azását. En
nek legfőbb biztosítéka a Varsói Szerződésben töm örült testvéri szocialista országok 
politikai egységének, a szocialista világrendszer erejének további növelése, fegyveres 
erőink összeforrottságának erősítése, katonai felkészültségünk állandó tökéletesítése.

E lv társak!

A Fegyveres Erők N apját azzal ünnepeljük m éltóképpen, ha szilárd eltökéltség
gel, magas fokú erkölcsi-politikai tudatossággal, becsülettel, áldozatkészen és teljes 
odaadással dolgozunk a haza védelm ét szolgáló feladataink megvalósításán. Erősítsük 
tovább dolgozó népünk és fegyveres fiai együvétartozását, összeforrottságát; a test
véri szocialista országok egységét; baráti szövetségünk: a Varsói Szerződés ha té 
konyságát; hazánk fegyveres erőinek és tes tü le teinek együttm űködését.

Az előttünk álló megtisztelő és magasztos feladatok megvalósításához kívánunk 
Önöknek erőt, egészséget.

Éljen szocialista hazánk, a M agyar Népköztársaság!

Éljen népünk forradalm i vezetője, a M agyar Szocialista M unkáspárt!

Éljen a testvéri szocialista országok népeinek és fegyveres erőinek m egbontha
tatlan, örök barátsága!

Czinege Lajos vezérezredes s. k., Benkei András s. k.,
honvédelmi m iniszter belügym iniszter

Papp Árpád s. k.,
a m unkásőrség országos parancsnoka

Kapják: IV. típusú elosztó szerint közvetlenül.


