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PARANCSA
a Fegyveres Erők Napja alkalmából

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

A Fegyveres Erők Napján pártunk, kormányunk nevében köszöntjük Önöket, 
szeretett hazánk fegyveres védelmezőit, határaink őrzőit, társadalmi rendünk, a köz
rend és közbiztonság oltalmazóit.

Népünk bizalma és tisztelete, fegyverbarátaink elismerése övezi népköztársaságunk 
 fegyveres erőit és testületeit, azért a szilárd, fáradtságot nem ismerő helytállás

ért, odaadásért, amellyel magasztos hivatásukat teljesítik.
A Fegyveres Erők Napján, tisztelettel és nemzeti büszkeséggel emlékezünk sza

badságharcos és forradalmár elődeinkre, akik hősi elszántsággal küzdöttek nemzeti 
függetlenségünkért, a magyar és más népek szabadságáért, a társadalmi haladásért. 
Elismeréssel tekintünk szocialista fegyveres erőink és testületeink létrehozásában és 
fejlesztésében kiemelkedő helytállást tanúsított elvtársainkra. Kegyelettel emléke
zünk a munkáshatalom védelmében, hazánk határai, a közrend és közbiztonság oltal
mazásában hősi halált halt m ártírjainkra. Dicső elődeink példája kiapadhatatlan for
rása a nyomdokaikba lépő nemzedékek helytállásának, áldozatkészségének, tenniaka
rásának.

Elvtársak!
Népünk a szocialista építés évtizedei alatt — az új társadalom adta lehetőségek 

kihasználásával — új hazát teremtett. Szebbet, jobbat, igazságosabbat, nemzetközi 
mércével mérve is gazdagabbat és tekintélyesebbet a réginél. Napjainkban, amikor 
a korábbinál nehezebb feltételek között kell folytatnunk társadalomépítő, gazdaság
gyarapító tevékenységünket, ez a szilárd alap ad erőt feladataink teljesítéséhez.

Jövőnk kulcskérdése, hogyan felelünk meg a világgazdaság új kihívásainak, s 
milyen ütemben leszünk képesek elhárítani a fejlődésünket akadályozó kedvezőtlen 
hatásokat. Erre kell szocialista választ adva gondolkodásmódunkat, eszközrendsze
rünket és munkánk stílusát megváltoztatni, társadalmunkat dinamikusabbá, korsze
rűbbé tenni. Nemzeti sorskérdés számunkra a pártunk Központi Bizottságának július
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másodiki ülésén elfogadott állásfoglalásában, kormányunknak az országgyűlés szep
temberi ülése által elfogadott munkaprogramjában kijelölt feladatok maradéktalan 
megvalósítása. Kitűzött céljaink elérésének biztosítéka nemzeti összefogásunk ereje, 
a program megvalósítására irányuló akaratunk és határozott cselekvésünk lehet. 
Fejlődésünk biztos hátteréül szolgálhat az is, hogy a Szovjetunióban és más testvéri 
szocialista országokban széles, az egész társadalm at átfogó folyamatok bontakoznak 
ki, amelyeknek kiteljesedésével a szocializmus lehetőségei megnőnek és a szocializ
mus, mint eszme a világ népei számára még vonzóbbá válik.

Elvtársak!
Társadalomformáló, gazdaságépítő korszakos feladataink megvalósításának leg

fontosabb, semmi mással nem pótolható nemzetközi feltétele a béke. Nukleáris ko
runkban a tömegpusztító és hagyományos fegyverek egyre magasabb szintjén 
megvalósuló katonai erőegyensúly azonban nem tette biztonságosabbá világunkat. 
Az erőpolitika, a szakadatlan fegyverkezési verseny következtében létrejött hatalmas 
és felgyülemlett fegyverarzenál már a civilizáció fennmaradását veszélyezteti. Ezért 
szövetségeseinkkel és a világ haladó erőivel együtt fáradhatatlanul folytatjuk küz
delmünket a tömegpusztító fegyverek csökkentéséért, megsemmisítéséért, az alacso
nyabb szinten megvalósuló katonai erőegyensúly megteremtéséért, a minden fél szá
mára garantált biztonság, a népek közötti bizalom erősítéséért és a békés együttmű
ködés további bővítéséért.

A világban azonban még léteznek olyan erők, amelyek önös érdekeiktől indíttat
va nem óhajtják a megegyezést. Új fegyverfajták kikísérletezésére és rendszerbe 
állítására tesznek lépéseket. Ennek tudatában pártunk és kormányunk, honvédelmi 
politikánkkal, szövetségi kötelezettségeinkkel, a néphatalom védelmével, a közrend 
és közbiztonság fenntartásával valamint az ország teherbíró képességével összhangban 
— népünk egyetértésével — mindent megtesz azért, hogy fegyveres erőink és tes
tületeink felszereltsége és felkészültsége megfeleljen a kor követelményeinek.

Elvtársak!
A Fegyveres Erők Napját azzal ünnepelhetjük méltóképpen, ha pártunk, népünk, 

a szocializmus iránti szilárd elkötelezettséggel, s a jelen időszak hallatlan felelősségét 
átérezve becsülettel teljesítjük a haza védelméből, a közrend és közbiztonság oltal
mazásából, a gazdasági-társadalmi kibontakozás programjából és az ifjúság nevelé
séből reánk háruló feladatokat.

A fegyveres erők és testületek megtisztelő feladatainak végrehajtásához kívá
nunk erőt, egészséget, magánéletükben sok örömet és boldogságot.

Éljen szeretett hazánk, a Magyar Népköztársaság!
Éljen népünk forradalmi vezető ereje, a Magyar Szocialista Munkáspárt!
Éljen a testvéri szocialista országok népeinek, fegyveres erőinek és testületeinek 

internacionalista barátsága!
Éljen a szocializmus és a béke!

Budapest, 1987. szeptember 29.

Kárpáti Ferenc vezérezredes
honvédelm i m iniszter

dr. Kamara János
belügym iniszter

Borbély Sándor
a m unkásőrség országos parancsnoka
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kivételével, valam int a Belügym inisztérium  500, M unkásőrség Országos P arancsnok
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