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A MAGYAR NÉPHADSEREG VEZÉRKARI FŐNÖKE

06.számu PARANCSA.

Budapest, 1953. évi május hó 11-én.

Tárgy: Az öltözködés és a katonai udvariasság területén fennálló 
szabálytalanságok megszüntetése.

A 017/1952.sz. parancsomban elrendeltem, hogy a 
helyőrségek parancsnokai szabályozzák és ellenőrizzék a 
helyőrségekben az egységes öltözködést.

A parancsom ellenére még mindig magas azon harcosok, 
tts-ek és tisztek száma, akik ruházatukat kigombolják, zseb
ben tartott kézzel, elferdített sapkával, vagy kézben tartott 
kesztyűvel tartózkodnak az utcán és szórakozó helyeken.

A szolgálati használatra kiadott térképtáskát fél
vállra vetve viselik. Az egyenruhát polgári ruhával vegyesen 
hordják.

Az öltözködés területén tapasztalt szabálytalansá
gok arra mutatnak, hogy egyes helyőrség parancsnokok az öl
tözködésre és ezen keresztül a Néphadsereg tagjainak külső 
megjelenésére kevés gondot fordítanak.

Az ezred és táborügyeleteseket feladataikra nem 
oktatják ki, így azok az eltávozásra menőket felületesen, 
vagy egyáltalán nem ellenőrzik. Az ezredügyeletesek eltűrik, 
hogy honvéd személyek vegyes és piszkos öltözetben hagyják 
el a laktanya, illetve a tábor területét.

Az ellenőrzést a helyőrség parancsnokok kampány
szerűen szervezik. A nagyobb szabálytalanságokat észreveszik 
az ellenőrző közegek, azonban az apróbb rendellenességek fe
lett szemet hunynak, vagy észre sem veszik.

A helyőrség parancsnokoknak át kell térni a minő- 
ségi ellenőrzések megszervezésére.
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Nem lehet kielégítő a helyőrségek fegyelme addig, 
amíg vannak harcosok, tts-ek, tisztek, akik rendetlen hajvi
selettel, borotválatlanul, hanyag öltözetben tartózkodnak a 
városban, vagy szórakozó helyeken. A katonai udvariasság 
szabályát mellőzve a közlekedési jármüveken a tiszteletadást 
elmulasztják, helyüket nem ajánlják fel feljebbvalójuknak, 
sem idősebb dolgozóknak, vagy gyermekes és terhes anyáknak és 
nem tartják be a közlekedési szabályokat,

Nem értették meg, hogy Néphadseregünk egyik fokmé
rője dolgozóink előtt a katonás külső, a fegyelmezett megje
lenés és a katonai udvariasság betartása.

A felsorolt szabálytalanságok megszüntetése érdeké
ben:

megparancsolom:

1. / A helyőrség parancsnokok a 017/1952.sz. paran
csomnak megfelelően szabályozzák és fokozott mértékben ellen
őrizzék az öltözködést.

2. / A helyőrség parancsnokok követeljék meg, hogy e 
szolgálati használatra kiadott térképtáskát a tisztek és tts- 
ek csak baloldalon jobb vállra átvetve viseljék.

3. / A Néphadsereg harcosai, tts-ei és tisztjei a 
megengedettnél nagyobb hajat nem viselhetnek, csak rendben- 
tartott hajjal és megborotvált állapotban tartózkodhatnak az 
utcán és szórakozóhelyeken.

4. / A helyőrség parancsnokok az alakulatok parancs
nokain keresztül tegyék felelőssé az ezred- és táborügyelete
seket , hogy a harcosok, tts-ek csak az elrendelt öltözetben, 
szabályos eltávozási, vagy szabadságolási engedéllyel és meg
felelően kioktatva távozhatnak el a laktanya, vagy tábor te
rületéről .

5. / A helyőrség területén elhelyezett alakulatok 
személyi állománya előtt tegyék oktatás tárgyává a katonai 
udvariasság szabályait és követeljék meg annak maradéktalan 
végrehajtását.

6. / A helyőrség parancsnokok a helyőrségbe tartozó 
és a helyőrség területén táborozó alakulatok parancsnokai ré
szére tartsanak eligazítást az öltözködés és a katonai udva
riasság területén meglévő szabálytalanságok megszüntetése ér
dekében.

7./ A helyőrség parancsnokok fokozott mértékben el
lenőrizzék /ellenőriztessék/ a harcosok, tts-ek és tisztek 
öltözetét és magaviseletét, a városban és szórakozóhelyeken.
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A szabálytalan öltözetben megjelenő harcost, tts-t, és 
tisztet minden esetben állítsák elő a helyőrség komendáns hiva
talhoz. Az előállított személy elöljáró parancsnokát az előállí
tásról azonnal értesítsék és rendeljék be az előállított személy 
átvételére.

A helyőrség parancsnoka a legszigorúbban vonja /vonassa/ 
felelősségre azt az ezred-, vagy táborügyeletest, aki megtűri, 
hogy a harcos, tts., vagy tiszt szabálytalan öltözetben hanyagai, 
kioktatás nélkül hagyja el a laktanyát, vagy tábor területét.

Az öltözködés és katonai udvariasság területén meglévő 
szabálytalanság megszüntetését a helyőrség parancsnokok a július 
havi helyzet jelentésben 1953. aug, 5-re jelentsék.

Felterjesztem: H.M. Elvtársnak, H.M.h.elvtársanak.
Megküldöm: Fcsf.elvtársaknak, ÁVH és ÁVH Hőr.pk-oknak., BM.

Közrendészeti Főosztály vezetőjének.
Kapják: H.M. szervek ö. osztályig bezárólag. Fn-i, Hdt.,

Ho. és Intézet pk-ok tudomásul és intézkedésre. 
Heg. Pk-ok végrehajtásra.

BATA ISTVÁN altbgy. s.k.
Magyar Néphadsereg Vezérkari Főnöke.

Megállapítottam, hogy az ÁVH beosztottainál is fennáll
nak a parancsban felvetett hiányosságok.

A fenti parancs az ÁVH minden egyes beosztottjára teljes 
mértékben vonatkozik.

Megkövetelem, hogy a parancsnokok és vezetők az előfor
duló fegyelemsértőkkel szemben a legszigorúbban járjanak el, s 
követeljék meg a parancsban foglaltak betartását,

A Magyar Néphadsereg Vezérkari Főnöke 06. száma parancsa 
az egész személyi állomány előtt kihirdetendő,

PIROS LÁSZLÓ sk. 
államvédelmi vezérőrnagy 

az Államvédelmi Hatóság h.Vezetője.

Kapják: főosztály, osztály és alosztályvezetők, Határőrség ker. 
pk., zlj, pk., BKH zlj.pk. és önálló egységek parancs
nokai.

Gy.örm./380.példány, 3 lapon. '
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