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A BELÜGYMINISZTER ÉS AZ IGAZSÁGÜGYMINISZTER 
25-001/44/1953. SZÁMÚ UTASÍTÁSA

A LÉGOLTALOMRÓL.

A Belügyminiszter és az Igazságügyminiszter a honvédelem
ről szóló 1939 : II. tv.-nak a légoltalomra vonatkozó, a Munka Tör
vénykönyvének XVI. fejezete által módosított szabályainak alkal
mazására az alábbiakat rendeli el.

ELSŐ RÉSZ

I.
A légoltalom célja.

1. A légoltalom célja az állampolgárok előkészítése az emberi élet 
és népi vagyon oltalmazására, a légitámadások által okozott 
károk csökkentésére és felszámolására.
A légitámadások által okozott károk csökkentése és felszámolása 
érdekében meg kell szervezni, fel kell szerelni és ki kell ké
pezni az állampolgárokból alakított légoltalmi szervezeteket. 
Szabályozni és tudatosítani kelt a légoltalmi készültség esetén 
követendő magatartást.

II.
A légoltalom szervezete.

2. A légoltalom irányítója a Belügyminiszter, aki ezt a feladatát 
a Légoltalom Országos Parancsnoksága útján látja el.

3. A légoltalom szervezete a hatósági részből, és a hatósági rész 
által szervezett és irányított, az egész lakosságot átfogó és a 
lakosság részvételére épülő üzemi és önvédelmi részből áld.

4. A hatósági légoltalom a helyi tanácsok irányítása mellett a. 
rendőrség és a tűzoltóság helyi szerveire, a helyi jellegű válla-
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latokra és intézményekre épül fel. A hatósági légoltalom kere
tében. szervezett szakszolgálatok szükséges létszámát a város 
/község) légoltalmi kötelezettség alatt álló lakosaiból kell ki
egészíteni.

5. A hatósági légoltalmi parancsnok mindenütt a helyi tanács 
végrehajtó bizottságának elnöke, aki feladatát a tanácsok mel- 
lett, vagy a tanácsok szervezetében működő légoltalmi törzsek 
útján látja el.
Az üzemek légoltalmi parancsnoka az üzem igazgatója, aki fel
adatát az üzemeken belül szervezett légoltalmi törzsek útján 
látja el.

III.
Légoltalmi kötelezettség.

6. A légoltalommal kapcsolatos feladatokat az állampolgárok lát
ják el az arra illetékes hatóságok és szervezetek vezetésével. 
A légoltalmi kötelezettség magában foglalja a jelentkezést, a 
kiképzésben és gyakorlatokon való részvételt, valamint a légol
talmi szolgálat folyamatos ellátását.

7. A légoltalmi kötelezettség az 1939 : II. tv. 87. §-ának a Munka 
Törvénykönyve 140. §-a által módosított szabályai szerint ki
terjed minden olyan állampolgárra, aki 14. életévét betöltötte. 
Mentesek a légoltalmi kötelezettség alól:
a) a. 14 éven aluliak,
b) az 50 évnél idősebb nők,
c) a terhes és szoptatós anyák,
d) azok az anyák, akiknek 6 éven aluli gyermekük van és gyer

meküknek más gondozója nincs,
e) a 60 évnél idősebb férfiak, valamint
f) a munkaképtelen rokkantak és betegek.
A légoltalmi kötelezettség nem terjed ki a Néphadseregben 
szolgálati kötelezettség alatt álló személyekre. (1939:II. tv. 
133. §).

8. Az 1939 : II. tv.-nek a személyes légvédelmi kötelezettségre vo
natkozó 132. §-át a légoltalom önvédelmi szervezetének tag
jaira, a különleges légvédelmi szolgálatra vonatkozó 133. §-t 
pedig a hatósági és üzemi légoltalmi szakszolgálatok tagjaira 
kell alkalmazni.
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9. Az 1939 : II. tv. 91. §-ában meghatározott 3 heti kiképzési és 
egyheti gyakorlati időre a légoltalmi kötelezettség alatt álló 
személyeiket nem egyhuzamban, hanem munkaidő után meg
felelő órán keresztül kell igénybe venni.
Az igénybevétel óraszáma az évi 120 órát nem haladhatja meg.

10. A hatósági és üzemi légoltalmi szakszolgálatok tagjait (külön
leges légvédelmi szolgálat) az 1939 : II. tv. 133. §-a (2) bek. 
értelmében az 5. pontban meghatározott kiképzésien és gyakor
latokon felül a belügyminiszter külön kiképzésben és gyakor
latokon való részvételre kötelezheti.

11. Az egész városra (községre) kiterjedő légoltalmi gyakorlat 
ideje a gyakorlatok idejébe nem. számít be.

12. Az 1939:11. tv. 134. § (1) bekezdése értelmében a mindkét 
nembeli tanuló ifjúságot, valamint az egyetemek és főiskolák 
hallgatóit is az oktatás keretében légoltalmi oktatásban, a sze
mélyes légoltalmi kötelezettség korhatárának elérése után pe
dig ugyancsak az oktatás keretében légoltalmi kiképzésben is 
kell részesíteni. Az e tekintetben szükséges rendelkezéseket az 
oktatásügyi miniszter a belügyminiszterrel egyetértésben 
adja ki.

IV.
Légoltalmi berendezések létesítése.

13. A helyi tanácsok a hatósági, a szakminiszterek pedig az üzemi 
légoltalom területén a belügyminiszter által meghatározott mű
szaki irányelvek alapján tartoznak megvalósítani a hatósági, 
illetve az üzemi légoltalom működéséhez szükséges építménye
ket és műszaki berendezéseket.

14. A meglévő épületekben a lakosság, illetve a dolgozóik életvé- 
delméről, a megelőző és egyéb légoltalmi intézkedések megté
teléről az építmények tulajdonosa, illetve bármely címen hasz
nálója tartozik gondoskodni. [1939:11. tv. 137. § (8) bek.]

15. Minden újonnan épülő, vagy átépítésre kerülő olyan épületben, 
vagy üzemben, amelynek légoltalmi létszáma a 30 főt meg
haladja, óvóhelyet kell létesíteni, valamint meg kell valósítani 
az egyéb műszaki intézkedéseket.

16. Bármely ingatlan birtokosa béke idején is tűrni köteles, hogy 
telkén, épületein, vagy azok alatt a légoltalommal kapcsolato
san közérdekű berendezéseiket létesítsenek, vagy légoltalmi 
eszközöket helyezzenek el. [1939: II. tv. 139. § (1) bek.]
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MÁSODIK RÉSZ

A Ilégoltalomra vonatkozó rendelkezések megtartásának bizto
sítása érdekéiben az alábbiakat rendeljük:

1. A légoltalmi kötelezettség teljesítését elsősorban meggyőzéssel 
és politikai nevelő munkával kell biztosítani.

2. A légoltalmi rendelkezések megszegése miatt a lakóházi önvé
delmi szervezet tagjaival szemben a légoltalmi szervek - 
újabb intézkedésig - büntető eljárást ne kezdeményezzenek.

3. A légoltalmi parancsnokságok azokkal szemben tesznek kihá
gás, vagy bűntett miatt feljelentést, akik a hatósági és az üzemi 
szakszolgálatok szervezetébe nyertek beosztást, s azon belül 
fegyelmezetlenségükkel, ellenséges tevékenységükkel akadá- 
lyozzák a légoltalmi szolgálat ellátását és zülleszteni igyeksze
nek a légoltalmi szervezetet.
Bűntett miatt feljelentést csak a belügyminiszter előzetes hoz
zájárulásával lehet tenni.
Kihágás miatt elzárás büntetés kiszabása csak kirívóan súlyos 
esetekben indokolt.

4. A légoltalom hívatásos, tényleges és tartalékos tagjai szolgá
lati viszonyukban a honvédséggel azonos elbírálás alá esnek.

Az utasítást a légoltalmi és az igazságügyi szervek kapják 
gyakorlati felhasználás céljából.

Budapest, 1953. augusztus 18-án.

Erdei Ferenc s. k. Gerő Ernő s. k.
igazságügyminiszter. belügyminiszter.
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1. sz. mellé klet

TÁJÉKOZTATÓ

a légoltalmi rendelkezések megszegőivel szemben lefolytatandó 
büntető eljárás megindítására.

Amennyiben a hatósági (üzemi) szakszolgálatok beosztottai
val szemben a légoltalmi rendelkezések megszegése miatt büntető
eljárás lefolytatása válik szükségessé, annak megindítása érdeké
ben a hatósági (üzemi) légoltalmi parancsnokságok az alábbiak 
szerint járjanak el:

Légoltalmi kötelezettség megsértése miatt büntető eljárás 
megindításának kizárólag a hatósági és üzemi szakszolgálati be
osztottaikkal szemben van helye. A légoltalom önvédelmi szerve
zeteibe beosztottakkal szemben a belügyminiszter és igazságügy- 
miniszter 25-001/44/1953. számú utasítása Második Részének 
2. pontja értelmében - újabb intézkedésig - büntetőeljárás nem 
kezdeményezhető.

A légoltalmi rendelkezések megszegőivel szemben a büntető 
eljárás a hatósági (üzemi) légoltalmi parancsnokságok feljelen
tése alapján indul meg.

A feljelentés úgy kihágás, mint bűntett esetén az alábbiakat 
tartalmazza:

a) a bűncselekményt elkövető személyi adatait (név, anyja 
neve, születési helye és éve, családi állapota, foglalkozása, 
lakása),

b) a bűncselekmény részletes leírását (hol, mikor, milyen mó
don, egyedül, vagy többen, milyen körülmények között kö
vették el),

c) a bizonyítékok megjelölését (pl.: a kiértesítés vétívét, tanúk 
esetében azok neveit és lakását, stb.).

A feljelentést a bűncselekmény (kihágás, vagy bűntett) elkö
vetési helye szerint illetékes rendőrségnél, illetve járási, városi 
(Budapesten városi-kerületi) ügyészségnél kell megtenni.

A feljelentés 2 példányban készítendő el. Az első példányt az 
előző bekezdésben meghatározott rendőri, illetve ügyészi szervek
hez kell megküldeni, a másodpéldány pedig a feljelentő légoltalmi 
szerv irattárában helyezendő el.
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A feljelentést az illetékes légoltalmi parancsnok és törzspa- 
rancsnok együttesen írják alá.

Amennyiben az elkövetett cselekmény kihágást képez, úgy a 
lélgoltalmi parancsnokságok a feljelentést saját hatáskörükben 
teszik meg.

Ha a légoltalmi vonatkozású rendelkezések megsértése az 
1939. évi II. törvény büntető rendelkezései alapján bűntettnek mi
nősül, és ezért az Utasítás II. Rész 3. pont II. bekezdése szerint 
a feljelentés megtételéhez a belügyminiszter előzetes hozzájárulása 
szükséges, a bűncselekményre vonatkozó iratokat a szolgálati út 
betartásával ,,Sürgős” jelzéssel a B. M. Légoltalom Országos Pa
rancsnokságára kell felterjeszteni.

Amennyiben az elkövetett bűncselekmény olyan jellegű, hogy 
az előző bekezdésben leírt eljárás a nyomozás sikerét bármely 
okból veszélyeztetné, vagy a késedelemből hátrány származna (pl. 
szökés veszélye, stb.), ez esetiben a légoltalmi parancsnokság a 
belügyminiszter engedélyét az eljárás megindításához a legrövi
debb úton (telefon, távíró) a feljelentés egyidejű megtétele mellett 
kérje. A feljelentés rendkívüli esetben a rendőri, illetve ügyészi 
szervek felé szóval is megtehető. Az írásbeli feljelentést azonban 
ez esetben is - utólagosan - el kedd készíteni.

A bűncselekményekkel kapcsolatban szükségessé vált nyomo
zás lefolytatása nem a légoltalmi törzsek, hanem az illetékes rend
őri, illetve ügyészi szervek feladatát képezi. A feljelentés megtétele 
előlit azonban a légoltalmi törzs - amennyiben ez módjában áll 
- vizsgálja ki a cselekmény elkövetésének körülményeit, annak 
okát és a feljelentést a körülmények alapos mérlegelése után tegye 
meg.

A bűncselekmények elkövetőivel szemben a büntető eljárás 
további lefolytatása az ügyészi, illetve bírói szervek feladatát 
képezi.
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I.

Az MDP Központú Vezetőség Politikai Bizottsága 1953. no
vember 4-én határozatot hozott a légoltalmi szolgálat fokozatos 
kötelezővé tételére, 1954. január 1-től kezdődő hatállyal. A hatá
rozat értelimében a belügyminiszter és igazságügyminiszter elv
társak közös belső utasítást adnak ki a légoltalmi és igazságügyi 
szervek részére, mely magában foglalja a légoltalom célját, szer
vezetét, a légoltalmi szolgálati kötelezettség körét és mértékét, a 
légoltalmi berendezések létesítésével kapcsolatos rendelkezéseket, 
végül a belső utasításban foglaltak betartásának biztosítása érde
kében szükséges intézkedéseket.

Ezzel a légoltalom további fejlődésének új szakaszába lépett. 
Ha visszatekintünk az elmúlt időikre, megálllapíthatjuk, hogy bár 
légoltalmiunk teljes egészében a dolgozó nép önkéntes részvételére 
épült, mégis jelentős fejlődést ént el. Dolgozó népünk megértette, 
hogy a légoltalom az ő érdekeit, saját életének és vagyonának biz
tosítását szolgálja. Ezért vettek részt önzetlenül a becsületes dol
gozók a légoltalmi feladatok megvalósításában.

Hazánkban pártunk és kormányunk azért hozta létre a lég- 
oltalmat, hogy a dolgozó népet már békében előkészítse annak 
érdekében, hogy adott esetben az ellenség légitámadásaival szem
ben megállják helyüket, meg tudják védeni elért eredményeinket 
és biztosítani tudják a hátország szilárdságát.

Pártunk és kormányunk ahhoz, hogy dolgozó népünk már bé
kében fel tudjon készülni a légoltalmi feladatok elvégzésére, min
den segítséget megad. Anyagi fedezetet biztosít a légoltalom szá
mára, a kiképzéshez megfelelő szakképzett vezetőket biztosít, in
gyenes tankönyvvel látja el a légoltalomba bevont dolgozókat, 
gondoskodik mindazon szükséges felszerelésekről, melyek a lég
oltalmi szolgálat ellátásához szükségesek. Pártunk a megyei, vá
rosi, üzemi pártbizottságok irányításával biztosítja a légoltalomba 
bevont dolgozók politikai nevelését.

Bár légoltalmunk az elmúlt időszakiban jelentős fejlődésen 
ment keresztül, melynek eredményeképpen megszilárdultak szerve-
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zeteink, mégis további fejlődésünket akadályozta az a tény, hogy 
megvolt a lehetősége annak, hogy az ellenség bomlasztó munká
jával gyengítse szerveink erejét. Az a tény, hogy a légoltalom tel
jes egészében az önkéntesség elvén alapult, az ellenség számára 
megadta azt a lehetőséget, hogy becsületes dolgozóikat félrevezetve 
nagymérvű lemorzsolódást okozzon a légoltalmi kiképzésnél. A 
légoltalomba bevont dolgozók nagymérvű fluktuációja szintén 
gyengítette szervezeteinket és azt eredményezte, hogy a már ki
képzett légoltalmi beosztottak a légoltalom szervezete számára 
elkallódtak. A most megjelenő belső utasítás tehetővé teszi szer
vezeteink megerősítését és a beosztottak megfelelő kiképzését.

A légoltalmi kötelezettség törvény volt a múltban is. De ez a 
törvény nem a nép érdekében, hanem a nép ellen hozott törvény 
volt. A múltban a légoltalomról szóló törvény csak a dolgozókra 
vonatkozott. A légoltalmi kötelezettség a burzsoáziát nem érintette 
Ezt a törvényt azért hozták létre, hogy a dolgozókat ezzel kény
szerítsék a tőkéseik vagyonának és életének megvédésére, ugyan
akkor a dolgozók ezrei pusztultak el egy-egy légitámadás után, 
mivel az ő védelmükről a múlt rendszer nem gondoskodott.

A mi légoltalmunk nem az erőszak légoltalma és nem a dol
gozókra kényszerített légoltalom, hanem a dolgozók öntudatára 
épülő légoltalom, amely saját maga, családja és népének meg
védését szolgálja.

A légoltalomra vonatkozó belső utasítás alkotmányunk 61. 
§-án alapul, amely lerögzíti, hogy: ,,A haza védelme a Magyar 
Népköztársaság minden polgárának szent kötelessége”.

II.

A légoltalmi szolgálat fokozatos kötelezővé tétele jelenleg 
csak a hatósági és üzemi szakszolgálatokba bevont dolgozókra ter
jed ki. Nem vonatkozik tehát a lakóházi önvédelmi szervezetiek 
tagjaira, akiket továbbra is kizárólag politikai meggyőző munkával 
kell a légoltalomba bevonni.

A hatósági és üzemi szolgálat légoltalmi beosztottjaira vonat
kozóan a kötelező részvételi nem új jogszabály kiadásával lesz 
biztosítva, hanem e célra az 1939. évi II. törvény légvédelemmel 
foglalkozó részét kell alkalmazni a megfelelő módosítással, ahogy 
ezt a belső utasítás tartalmazza.

Felvetődhet a kérdés, hogy miért nem hoztunk teljesen új 
törvényt és miért alkalmazzuk az 1939. évi II. törvény légvédelem
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mel foglalkozó részét. Ezzel kapcsolatban a válasz az, hogy a 
szocializmus építésének idején, nem semmisítjük meg mindazokat 
a törvényeket, melyeiket a múltban hoztak, hanem azokat megfelelő 
módosítássál, a dolgozó nép érdekében használjuk fel. Az 1939. 
évi II. törvény légvédelemmel foglalkozó része általában megfelél 
légoltalmunk törvényes alapokra helyezésének azzal a feltétellel, 
hogy abból kihagytuk mindazokat, melyek sértették a dolgozó nép 
érdekeit, védték a volt uralkodó osztályt. Ezzel a módosítással 
alkalmassá tettük arra, hogy megfeleljen dolgozó népünk érdeké
nek és szolgálja népünk hatalmának további megerősítését.

Ugyanakkor látni kell, hogy nem lehet egyszerű egyenlőségi 
jelet tenni az 1939. évi II. törvény jelenlegi és múltban történt 
alkalmazása között, mivel a Horthy-rendszer fasiszta államának 
védetnie helyett, Népköztársaságunk védelmét biztosítja e törvény 
alkalmazása. Bár a törvény szövegrésze számos kérdésben válto
zatlan maradt, mégis döntő változás következett be annak tartal
mában.

A légoltalmi szolgálat részleges kötelezővé tételénél legfonto
sabb feladat az, hogy a hivatásos személyi állomány minden tagja 
megértse a rendelet szellemét. Mit jelent az, hogy a rendelet szel
lemét kell elsősorban megérteni? Ehhez először is tudni kell, hogy 
bár a most elfogadott határozat lehetőséget ad bizonyos büntető 
rendszabályok alkalmazására - a légoltalmi kötelezettség teljesí
tését a jövőben is elsősorban meggyőzéssel és politikai nevelőmun
kával kell biztosítani.

Egyesek talán úgy gondolják, hogy ez ellentmond egymásnak 
és felteszik úgy a kérdést, hogy vagy van törvény és ennek alkal
mazásával megteremtem a légoltalmi szervezetet, vagy nincs és 
csak agitációs munkát végzek, bár hozzáteszik, nem sok ered
ménnyel.

A kérdés ilyen, feltevése teljesen helytelen és politikai rövid
látásra mutat.

A múltban megpróbálkoztak azzal, hogy kizárólag kényszer
eszközökkel teremtsenek légoltalmat, azonban a kényszerítéssel 
még inkább aláásták az eredményt. Dolgozó népünk bátran szem
beszegült a kényszerrel és megtalálta a kibúvás módját. Azok, akik 
megijedtek Horthyék kényszerítő eszközeitől és a légoltalom szol
gálatába álltak, ezt csak félelmükben tették, de szívükben semmi 
céltudatosság, lelkesedés hivatásuk iránt nem volt. Hiányzott a 
meggyőződés, az öntudatos részvétel, a saját tulajdonát védő 
ember nemes harci tulajdonsága. Ezért az a légoltalom eleve pusz
tulásra volt ítélve és nem is volt képes elhárító, mentő munkák 
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elvégzésére. Ezért pusztult el oly sok-sok ember egy-egy légitáma
dás után, ezért volt annyi tűz- és rombolásokozta kár hazánkban.

A Horthy-rendszer kényszer alapon felépített légoltalma a kon
krét helyzetben csődöt mondott.

Ma az ország a népé. Dolgozó népünk ma sajátját védi.
Ez a tény új helyzetet és új viszonyt teremt a légoltalom és 

a dolgozó tömegek között. Ezt kell igen jól megérteni légoltalmi 
szervezetünk minden tagjának és a politikai felvilágosító munká
val ezt kell tudatosítani dolgozó népünk sorai között.

Meg kell értenie minden légoltalmi munkásnak, hogy a po
litikán munka elhanyagolása gyengíti szervezetünket, hogy a tör- 
vénv nem helyettesíti a nevelőmunkát és nem teremt szilárd szer
vezetet.

A törvény nálunk nem fő eszköz, hanem csak kisegítő eszköz 
azokkal szemben, akik, ellenséges magatartásukkal, notórius távol
maradásukkal gátolják szervezeteink megszilárdulását. Éppen 
ezért légoltalmi szervezeteink megszilárdításáért vívott harcunk
ban továbbra is a politikai felvilágosító, nevelő munka jelenti a 
legfőbb eszközt.

Politikai nevelő munka nélkül a törvényes eszközökre felépí
tett légoltalom nem éri és nem is érheti el célját. Ez a módszer 
idegen számunkra, ezt a módszert csak az ellenséges elemek 
használják.

Ezen az alapon épült fel az elmúlt világháború során Szovjet
unió kivételével, az összes többi államok légoltalmi szervezete, 
többek között a magyar légoltalom is.

A II. világháború tapasztalatai bebizonyították, hogy melyik 
légoltalom mennyit ér.

A Szovjetunió légoltalma, mely a szovjet emberek öntudatán 
és hazaszeretetén épült fel, a legnehezebb időkben is kiválóan meg
állta a helyét. Példa erre Leningrád, Sztálingrád és a többi szovjet 
városok légoltalmi szervezetei, melyek a legnagyobb német bom
ba-zápor és tüzérségi tűz idején is biztosították a lakosság normális 
életlehetőségeit s az üzemek termelésének zavartalanságát.

Ezzel szemben Berlinben, Hamburgban, Varsóban, Belgrád- 
ban, Budapesten és még sok nagy városban, ahol a német, jugo
szláv, magyar és a többi fasiszta hatalom erőszakra építette fel a 
légoltalmat, a légitámadások óriási károkat okoztak, hosszú időre 
megállították az életet, a termelő munkát. Ezen, a téren is beigazo- 
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lódott a szovjet rendszer, a szovjet társadalom magasabbrendű- 
sége, mely az emberek öntudatán, a marxi-lenini öntudaton alapul.

A fasiszta államok kényszerlégoltalma teljesen csődöt mon
dott, mikor feladat elé kellett állnia. De nem is lehet ez másként, 
hisz az ott beosztott és szolgálatot teljesítő embereik semmi célját 
nem láttáik, hogy védjék a tőkések gyáraid, a tőkések vagyonát.

Ma minden dolgozó a saját vagyonát, a saját hazáját védi. 
Ma érdeke keményen helytállni és megvédeni azt, aminek 
mindörökre tulajdonosa lett. Ezt kell tudatossá tenni dolgozó 
tömegeink körében. Ehhez szükséges a rendszeres és színvo
nalas politikai munka a légoltalom szerveinél.

Nemcsak mi, de az ellenség is jól tudja, hogy a mi öntudaton 
felépülő légoltalmi szervezetünk hatalmas erőt jelent, ezért min
dent megtesz, hogy megakadályozza annak létrejöttét és megszilár
dulását.

Az a törzsparancsnok, aki a politikai meggyőzést félretéve, 
vagy másodrangú kérdésként kezelve kizárólag a törvénnyel 
akar légoltalmat teremteni, akaratlanul is az ellenség malmára 
hajtja a vizet.

A politikai nevelő és felvilágosító munka mellett azonban 
igen nagy szükség van az éberségre. Az ellenség nem alszik, az 
ellenség még nem szűnt meg létezni. Sőt éppen ellenkezőleg, az 
osztályharc élesedésével mind veszettebben és alattomosabban tá
mad. Suttogó propagandával igyekszik a miég kevésbé öntudatos 
egyszerű emberekét is félrevezetni és a maga oldalára állítani.

A politikai munka hiányában az ellenség munkája gyakran 
érvényesülni tud.

Befolyása alá képes vonni egyszerű embereket, akik ezáltal 
maguk is az ellenség hangját terjesztik. Az ellenség olyan mérték
ben tud teret és embereket nyerni a miaga számára, amilyen mér
tékben a mi éberségünk alszik és elhanyagoljuk a rendszeres ne
velő, felvilágosító munkát.

Az ellenség ellen könyörtelen és állandó harcot kell folytatni. 
Az ilyen elemekkel szemben lehet és kell is alkalmazni tör
vényadta lehetőségeinket.

Nem szabad, hogy az ellenség romboló munkáit tudjon kifej
teni szervezeteink sorai között. Az ellenség számára nincs kegye
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lem, könyörtelenül el kell távolítani soraink közül és használni 
velük szemben a fennálló törvényeket.

Nem szabad megtűrni, hogy ellenséges elemek lázítsák, bom
lasztó miunkát, fejtsenek ki szervezeteinken belül, hogy lazítsák a 
fegyelmet és ezzel aláássák soraink egységét, harci szilárdságát.

Hazánkban mind nagyobb mértékben növekedik az állami fel
adatok önkéntes és öntudatos végrehajtása. Ez az öntudatosság 
állami és politikai szerverünk nevelő munkája nyomán valósult és 
valósul meg. Eredményeink, melyet e téren elértünk, hatalmasak. 
Ezeket az eredményeiket tovább kell fokozni, meg kell szilárdítani, 
tovább kell fejleszteni és meg kell védeni. A törvény e cél elérését 
elősegíti azáltal, hogy az ellenséges elemek kedvét elveszi a bom
lasztó munkától. Vagy ha ennek ellenére mégis támadni merészed, 
teljes szigorával lesújt rájuk.

A mi viszonyaink között még szükség van. a kényszerre, mert 
nem mindig és nem minden törvényt tartanak be önkéntesen. A 
kispolgári szervezetlenség csökevényei még sok esetben népi de
mokratikus törvényeink megsértésére vezetnek.

A kényszer nálunk a bomlasztó elemek és a törvény meg
szegői ellen irányul, a törvényt és társadalmi együttműködést 
önkéntesen és öntudatosan betartó többség érdekeinek védelme 
céljából.
A mi rendszerünkben a kényszernek, a kényszerintézkedések 

alkalmazásának szigorúan csak a törvény által megállapított ese
tekben és azok korlátainak keretein belül van helye.

Pártunk és kormányunk kérlelhetetlen harcot vív a kényszer 
intézkedések alkalmazása terén megnyilvánulható minden 
nemű önkénnyel szemben.
Ezt minden légoltalmi szolgálatot teljesítő hivatásos beosztott 

alaposan vésse tudatába.
A törvényes lehetőségekkel lehet és kell is élni, amikor a 

helyzet azt úgy kívánja meg. De lehet vele visszaélni is, amitől 
minden hazáját és népét szerető légoltalmi munkásnak tartózkod
nia kelik

A törvényt úgy soha ne alkalmazzuk, hogy azzal a becsületes 
dolgozókat érdemtelenül büntessük, mert ez nem a légoltalom 
erősítését, hanem annak gyengítését eredményezi. Ezzel egyidőben 
gyengítjük vele dolgozó népünk hatalmát. A mi társadalmunknak 
nem sarkalatos pontja a kényszer és erőszak, hanem a gazdasági 
szervező és kulturális nevelő tevékenység.
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Népi demokráciáink fejlődését, mely dolgozó népünk aktivi
tására, a tömegek öntudatos és alkotó tevékenységére támaszko
dik, nyomon követi a:z emberek politikai és ideológiai fejlődése. A 
dolgozók szocialista öntudata gyorsítja társadalmi rendszerünk 
előrehaladását, gyarapítja erőit és növeli haltalmának forrásait. 
Minél magasabb fokra emelkedik a tömegek öntudata, annál na
gyobb alkotó aktivitásuk is, annál erősebb akaratuk és annál kitar
tóbbak a nehézségek leküzdésében. Éppen ezért az emberek kom
munista nevelése szocialista hazánk fejlődésének egyik legfőbb, 
legalapvetőbb és legdöntőbb feladata.

A légoltalom megyei és városi szervezeteinek parancsnokai és 
törzsparancsnokai elsősorban felelősek azért, hogy a légoltalmi 

 rendelkezések a szervezeteinken belül helyesen legyenek alkal
mazva. Tudnia kell minden parancsnok és törzsparancsnok elvtárs
nak, hogy felélések a belső utasítás alkalmazásáért úgy párt-, 
mint hivatali vonalon egyaránt. A. rendelet alkalmazását éppen 
ezért mindenkor a szocialista törvényesség szigorú betartása mel
lett szabad csak alkalmazni.

Minden légoltalmi munkás előtt álljon példaképül a lenini 
tanítás, hogy:

"Akkor alkalmaztuk helyesen és eredményesen a kényszert, 
ha értettünk hozzá, hogy azt előbb a meggyőzés alapjára he
lyezzük. Mindenekelőtt meg kell győznünk és csak azután 
kényszerítenünk.”
Tanulság számunkra ebből az, hogy először nyerjük meg az 

embereket, öntudatukon, hazaszeretetükön és családjuk szeretet én 
keresztül. Az emberekkel gondosain foglalkozzunk, nyerjük meg 
őket ügyünk .számára és ezzel harcos, kemény és bátor katonát 
szerzünk légoltalmunk részére. Az ilyen katonákkal csatát nyerünk.

Kényszerítő körülményt, büntető intézkedést csak olyan eset
ben alkalmazzunk, amikor az nevelőleg hat, amikor ezzel le
szereljük az ellenség bomlasztó munkáját, vagy az ellenséges 
befolyás alatt állók által kifejtett ellenséges cselekedeteket.
Különös gonddal kezeljük az ellenséges befolyás alatt álló, de 
egyébként becsületes dolgozókat. Vezessük őket a helyes útra, 
mutassuk meg számukra, hogy az általuk jelenleg járt út csak 
ellenségeinket segíti és aláássa dolgozó népünk hatalmának és 
védelmi erejének képességét. Ezekkel szemben büntető intéz
kedést, kényszert csak mint a nevelés utolsó eszközét alkal
mazzuk, ahogy erre bennünket nagy tanítóink tanítanak.
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A légoltalom hivatásos állományának legfontosabb feladata, 
hogy jó kapcsolatot építsen ki a dolgozó tömegekkel. Ezt politikai 
nevelő és felvilágosító munkán keresztül érjük el. Sugározzon az 
elvtársakból dolgozó népünk végtelen szeretető és népünk ellen
ségeinek izzó gyűlölete. Mindig ez legyen előttünk, mikor mun
kánkat végezzük. Csakis a néppel szorosan összeforrva, állandóan 
nevelve őket teremtünk szilárd és hatékony légoltalmi szervezetet.

III.

A légoltalomról szóló belső utasítás, vagyis a légoltalmi köte
lezettség csakis azokra vonatkozik, akik a légoltalom hatósági és 
üzemi szakszolgálatainak keretein belül nyertek beosztást és ott 
fegyelmezetlenségükkel, notórius távolmaradásukkal, ellenséges 
tevékenységükkel akadályozzák a légoltalmi szolgálat ellátását és 
zülleszteni igyekeznek a légoltalmi szervezetet. Ez azt jelent', 
hogy nem vonatkozik olyan személyekre, akik a légoltalom 
szervezetén kívül állnak, akkor sem, ha ellenséges cselekedetükkel 
a légoltalom ellen agitációt fejtenek ki, s ezzel igyekeznék aláásni 
a légoltalom ütőképességét. Azonban ez nem jelenti azt, hogy az 
ilyen ellenséges, bomlasztó elemeik ellen nincsen megfelelő eszköz 
kezünkben. Tudnia kell minden hivatásos légoltalmi munkásnak, 
hogy megvan a lehetőség arra, hogy az ilyen elemekkel szemben
- természetesen a szocialista törvényesség szigorú betartásával
- mint izgatókkal járjunk el az 1946. VII. törvény alkalmazásával.

Tehát helytelen az az álláspont, hogy szervezeteink nem tud
nak eljárni azokkal szemben, akik izgatnak a légoltalom ellen és 
akadályozzák annak erősítését. Légoltalmunk védelme érdekében, 
a törvényesség szigorú betartásával mindenkor fel kell lépni a 
bomlasztókkal szemben, akár a szervezeten belül, akár azon kívül 
igyekeznek ellenséges aknamunkát kifejteni.

A szocialista törvényesség megtartásának fokozottabb bizto
sítása érdekében a légoltalmi parancsnokságok bűntett miatt fel
jelentést csakis a belügyminiszter elvtárs előzetes hozzájárulásá
val tehetnek.

Ez azt jelenti, hogy ilyen esetekben a feljelentést felülvizsgá
lásra és jóváhagyásra fel kell küldeni a B. M. Légoltalom Orszá
gos Parancsnokságára.

A belső utasítás foglalkozik azzal is, hogy kihágás miatt el
zárásbüntetést csak kizáróan súlyos esetekben lehet alkalmazni.

Mindezek azt bizonyítják, hogy kormányzatunk éberen ügyel 
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arra, hogy túlkapások ne fordulhassanak elő, hogy a szocialista 
törvényesség szigorúan be legyen tartva.

Az eddigiekből látható, hogy a légoltalom törvényerőre eme
lése a becsületes dolgozók érdekeit védi és teljes egészében az 
ellenséges és bomlasztó elemek felé fordul. Az a légoltalmi szerv, 
amelyik a fenti törvényeket kijátssza, vagy azzal hivatali beosz
tásánál fogva visszaél, saját magát helyezi büntetési eljárás alá, 
törvényszegés végett

A légoltalom hivatásos tagjai, dolgozó népünk katonái, akik 
csak akkor képesek feladatukat népünk védelmében ellátni, ha 
aktívan részt vesznek hazánk politikai életében, ha szorgalmasan 
növelik politikát tudásukat. Ezzel válik bennük még tudatosabbá, 
még elevenebbé, hogy a népből származnak és a népért vannak.

A mi légoltalmunk a dolgozó parasztsággal szövetséges mun- 
kásosztály légoltalmi szervezete.

Sztálin elvtárs mondotta:

„Megfigyelték-e elvtársak, hogy a régi időben és még ma is 
a kapitalista országokban a nép félt és fél a hadseregtől, hogy 
a nép és a hadsereg közt válaszfal van, mely a hadsereget 
elválasztja a néptől. Na és nálunk? Nálunk az ellenkezőjét 
látjuk: a nép és a hadsereg egységes egész, egy család. Sehol 
a világon a nép nem veszi körül a hadsereget olyan szeretettel 
és gondoskodással, mint nálunk. Nálunk szeretik, tisztelik a 
hadsereget, gondoskodnak róla. Miért? Mert a világon először 
a munkások és parasztok megteremtették saját hadseregüket, 
amely nem az urakat, hanem a volt rabokat, a felszabadult 
munkásokat és parasztokat szolgálja.”

A mi légoltalmunk újszerűsége is abban áll, hogy népünk a 
történelem során először - pártunk irányításával - létrehozta 
saját fegyveres erejét. A mi erőinknek is elsősorban ez a forrása. 
A dolgozó néppel való összeforrottság, a nép és a légoltalom egy
más iránti szocialista viszonya elengedhetetlen feltétele az erős 
légoltalom megteremtésének.

A polgári lakosság soraiból szervezett légoltalmi egységek 
fokozottan állítják minden légoltalmi tiszt elé a közvetlen, barát
ságos és szoros kapcsoltat kiépítését. Ha a polgári lakosság szere
tettel fordul a légoltalmi szervezetünk felé, ez óriási erőt jelent 
számunkra.
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„És mit jelent az, hogy a nép szereti hadseregét? - teszi fel 
a kérdést Sztálin elvtárs. - Ez azt jelenti, hogy az ilyen had
seregnek erős hátországa lesz, hogy az ilyen hadsereg legyőz
hetetlen.”

Mivel a légoltalom legfontosabb szerepe a szilárd hátország 
megteremtése, ezért feladatunkat képezi Sztálin elvtárs ezen taní
tását munkánk minden területén megtart ami és fáradhatatlanul 
dolgozni a szilárd kapcsolat kiépítésén dolgozó népünkkel.

Nekünk nincs szükségünk azokra a brutális módszerekre, ame
lyeket a Horthy-rendszer alkalmazott és amelyek teljesen idegenek 
és nem méltók népi demokráciánk légoltalmához. Légoltalmi 
tisztjeinknek megvan a kellő szaktudásuk és marxista-leninista 
ismereteik, melynek birtokában harcolni tudnak az ellenséges ele
meik etilen és képesek helyes útra; vinni a ma még helytelen úton 
járó, ellenséges befolyás alatt álló dolgozókat. Ezért a légoltalom 
tisztikarának a szocialista törvények betartása, a túlkapások kerü
lése elsőrangú feladatát képezi.

A törvényesség betartása biztosítja, hogy a dolgozók igazsá
gosnak érzik azokat az intézkedéseket, melyet a légoltalom meg- 
szilárdítására foganatosítunk és ezekben támogatnak bennünket.

Minden légoltalmi parancsnok, törzsparancsnok és beosztott 
törzstag a légoltalom szervezetének megszilárdítása érdekében, 
szabályosan és következetesen éljen a törvényerejű rendelet által 
adott lehetőségekkel, mindig szem előtt tartva, hogy a politikai 
meggyőzés, az emberek politikai nevelése a legfőbb erő légoltalmi 
szervezetünk számára.
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