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ismer-

8. A Magyar Népköztársaság
állama védi a dolgoz6
nép szabadságát és hatalmát, az ország függetlenségét •••
A haza védelme a Magyar Népköztársaság
minden állampolgárának
kötelessége.
A haza védelmében valamennyi magyar állampolgár köteles résztvenni. Ez a honvédelmi
kötelezettség.
9. A honvédelem célja az ország lakosságának,
szerveinek, területének és gazdaságának tervszerü felkészitése,
szükség esetén mozg6sitáBa éB igénybevétele
a haza megvédésére.
10. A honvédelmi

kötelezettség

magában

foglalja:

- a hadkötelezettséget,
- a polgári védelmi kötelezettséget,
a honvédelmi munkakötelezéttséget,
a gazdasági és anyagi jellegü szolgáltatási kötelez~ttBéget.

(
ll. A hadkötelez~tség
általános.
A férfiak h4~kötelezettsége
annak az évnek
január 1. na~jától áll fenn, amelyben betöltik 18. éle~~vüket, és 55. életévükig tart •
.

12. A férfiak

~

hadkötelezettsége
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jelentkezési kötelezettségből
és a
katonai szolgálati kötelezettségból

áll.

13. A férfiaknak meg kell jelenniük a nyilvántartási adatok felvétele, ellenőrzése, orvosi
vizsgálat, illetőleg sorozás végett.
14. A hadköteles katonai szolgálatát a Magyar
Népköztársaság
Alkotmányának,
törvényeinek és
más jogszabályainak,
a katonai szabályzatoknak és utasitásoknak, valamint az előljár6
parancsainak megfelelően - esküjéhez hiven teljesitenie kell.
15. A Katonai Eskü fogadalomtétel.
Azok a fiatalok, akik ma néphadseregünkben,
a határőrségnél
akibontott
csapatzász16
- mint a haza, a katonai becsület, hősiesség
és dicsőség jelképe - e16tt esküt tesznek a
legnemesebbre,
a szocialista haza védelmére
tesznek fogadalmat.
16. A hadköteles behivása katonai szolgálatra behibó-, illetőleg bevonulási paranccsal történik, amelynek a hadköteles késedelem nélkül
eleget kell tennie.
17. A MNK Fegyveres Szervei közül csak a fegyveres erőkhöz szólhatnak a behiv6k.
18. A hadköteles a Magyar Néphadsereghez,
BM Határőrséghez vonul be.

vagy a

19. Röviden tekintsük át a Fegyveres Er6k legfontosabb feladatait.
- A Magyar Népköztársaság
területének függetlenségének, gazdasági és társadalmi rendjének, szocialista államéletének, valamint békéjének védelme a külső támadással szemben;
20. - A Magyar
őrzése;

Népköztársaság

államhatárainak

21. - a honvédelem szempontjáb6l fontos létesitmények őrzése és más hátországvédelmi
fela-
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,
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dat ok ellátása;
22. - közreműködés
delmében;

az állam-

és közbiztonság

23. - közreműködés
ellátásában;

a polgári

védelem

24. - segitségnyujtás
elemi osapás,
közveszély esetén;
25. - közreműködés
rehajtásában;
26.
27.

részvétel

a népgazdasági

az ifjuság

vé-

feladatainak
vagy egyéb

feladatok

vég-

nevelésében.

és a nemzetközi szerződésekből fakadó
nai kötelezettségeink
teljesitése.

kato-

28. A leszerelt katonákat időnként továbbképzésre
behivják.
Mozgásitás esetén minden hadköteles behivhatá katonai szolgálatra.
A polgári munkakörben való meghagyás feltételeit és módját kűlön jogszabály határozza
meg.
29. Az egészségűgyi, hiradó, számitástechnikai,
forgalomszabályozó
és ellátó, valamint egyéb
katonai szakképzettséggel
megegyező foglalkozást folytatá nőket nyilvántartásba
kell venni, és háboru idején katonai szolgálatra beoszthatók. A nőket fegyveres szolgálatra kötelezni nem lehet.
30. Honvédelmi hozzájárulást fizet az a hadköteles, aki
- sorkatonai szolgálatot bármilyen oknál fogva nem teljesit, vagy
- akit a sorkatonai szolgálatból II hónap letöltése előtt leszereltek.
A hozzájárulás mértéke a nyugdijjárulék
12
%-a, időtartama 18 hónap.
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31. A honvédelmi

kötelezettség

többi alkot6eleme.

32. Polgári védelem.
Békében a védelmi kiképzésben. gyakorlatokon,
valamint elemi osapások elleni küzdelemben
va16 részvételt, háboruban a polgári védelmi
szolgálat folyamatos ellátását foglalja magában.
Kiterjed a 16-65 év közötti férfiakra, illetve a 16 és 60 év közötti nókre.
33. Honvédelmi munkakötelezettség
háboru idején
valamennyi állampolgárra vonatkozik, férfiak
esetében 14-65 éves, nók esetében 14-60 éves
korig.
34. A hadkötelezettség
az állampolgároktóI
áldozatot követel, de sok e16nnyel is jár. Sokan
a hadseregben tanulnak szakmát, felelósségtudatot, emberséget.
35. Kedves Tanu16kl
Megismerkedtetek
vóivel.
Amire kivánosiak
letesen.

a hadkötelezettség

összete-

vagytok,

meg rész-

beszéljük

