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ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

17. sz. PARANCSA.
Budapest, 1951 március 21-én,

Az 1951 évi 8. sz. parancsomban intézked
tem az Államvédelmi Hatóság Budapesten szolgálatot 
teljesítő operatív beosztottai szakmai továbbkép
zésének megindításáról.

Jelen parancsomban elrendelem a szakmai to
vábbképzés megindítását a Megyei Osztályok operatív, 
- hálózati, vagy vizsgálati munkakörben foglalkozta
tott beosztottai részére, valamint a II. főosztály
nak közvetlenül alárendelt elhárító osztályok - had
test, kötelék- és önálló hadosztály, iskola, kerüle
ti parancsnoksági és egyéb elhárító osztályok, tová- 
bá a belső karhatalmi és államvédelmi határőrségi 
kerületi elhárító alosztályok operatív-hálózati,vagy 
vizsgálati munkát végző beosztottainak részére.

k szakmai továbbképzés anyaga ”Az operatív 
munka alapismeretei” lesz. A tanfolyam egy évig tart. 
A tanfolyam befejezése után vizsgák lesznek, melynek 
eredménye rávezetendő minden résztvevő minősítési 
lapjára.

A Megyei Osztályokon a szakmai továbbképzést 
az alábbiak szerint kell megszervezni?

1. / A Megyei Osztályokon a szakmai előadáso
kat az osztályvezető és alosztályvezető baj
társak fogják megtartani.
2. / Ezért elrendelem, hogy a kijelölt baj
társak minden hónap utolsó péntekjén és szom
batján Budapesten két napot szakmai oktatás
ban vegyenek részt. Az első oktatás március 
30-án és 51-én lesz.
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5./  A két napos oktatásokat a Tanulmányi 
Osztály szervezi meg, melynek célja, hogy az 
osztályvezető bajtársak és a kijelölt alosz
tályvezető bajtársak megfelelő oktatásban ré
szesüljenek, hogy rendelkezzenek az előadások 
megtartásához szükséges ismeretekkel.
4. / A két napos oktatás 7 óra előadásból, 9 
óra egyéni tanulásból és 4 óra szemináriumból 
áll.
5. / Vezetők és előadók részére havonta megtar
tott előadások anyagát 5 részre bontva 3 elő
adásban kell a megyei osztályok beosztottai
nak tovább adni. Az előadásokat hetenként 
kell megtartani, tehát 3 héten keresztül, míg
a negyedik hetes szemináriumon kell feldolgoz
ni 3 előadás anyagát,
6. / A vezető és előadó bajtársak a budapesti 
oktatás után futárpostával megkapják az elő
adások tartásához szükséges segédletet, amely 
lényegében a budapesti oktatás anyaga lesz. 
Ez hozzásegíti a bajtársakat az alapos felké
szüléshez, valamint kizárja annak lehetőségét, 
hogy esetleg rosszul értelmezett szempontokat 
tanítsanak a beosztottakkal.
A II. főosztály fentebb felsorolt, közvetle

nül alárendelt elhárító osztályai és alosztályai 
szakmai továbbképzésének megszervezését az alábbiak 
szerint rendelem el:

1. / Az egyes osztályok, alosztályok beosztot
tai részére az előadásokat az illetékes osz
tály, illetve alosztály vezetőjének kell meg
tartani.
2. / A II. főosztály szervezze meg, hogy a vi
déki hadsereg közvetlen alakulatok elhárító 
tisztjeit a legközelebbi elhárító osztály 
szakmai továbbképzésébe vonja be,
3. / A budapesti - a II. főosztálynak közvet
lenül alárendelt - elhárító tisztek a közpon
ti alosztály beosztottaival együttesen vesz
nek részt a szakmai továbbképzésen.
4. / A megyei osztályok szakmai továbbképzésé
re vonatkozó 2,/, 3./, 4./, 5./, 6./ pontok
ban foglaltak azonos módon vonatkoznak a II. 
főosztály elhárító osztályai, illetve alosz
tályai részére is.
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Felhívom a Megyei Osztályvezető, illetve el
hárító osztály és alosztályvezető bajtársakat, hogy 
az osztályuk /alosztályuk/ operatív beosztottai kö
zül jelöljön ki tanulmányi felelőst, aki az oktatás
sal kapcsolatban osztályvezető /alosztályvezető/ baj
társ utasítása szerint intézkedik és felel a szakmai 
továbbképzés menetének biztosításáért. /Hallgatók 
pontos megjelenése; egyéni tanulás ellenőrzése, szak
mai jegyzetfüzetek kezelése, stb./

A tanulmányi felelősök munkájáért az osztály
vezető bajtársakat teszem felelősség

A Megyei Osztályvezető bajtársak és az ille
tékes elhárító osztály /alosztály/- vezető bajtár
sak jelentsék a Tanulmányi Osztálynak, hogy kit jelöl
tek ki tanulmányi felelősnek, továbbá, hogy a szakmai 
továbbképzésben hány beosztott vesz részt, mely napon, 
milyen időpontban fogják tartani a hetenkénti előadá
sokat, szemináriumokat.

Az oktatásban résztvevő bajtársak részére az 
előadásokon kívül hetenként 5 órát kell egyéni tanu
lásra biztosítani..

Az előadásokon és a szemináriumokon való rész
vétel kötelezőé Távolmaradni csak alaposan megindokolt 
esetben, az osztályvezető bajtárs előzetes engedélyé
vel lehető A jelenlévőkről és hiányzókról a tanulmá
nyi felelős naplót köteles vezetni, melyet minden 
előadás és szeminárium után az osztály vezetőjének 
láttamoznia kellő

A szakmai oktatás módszerével, megszervezésé
vel kapcsolatban falmerült problémákkal a Hatóság Köz
pontjában lévő V/4. Tanulmányi Osztályhoz kell fordul
ni, ahonnan a. felmerült kérdésekre választ, illetve 
utasítást kapnak.,

A szakmai továbbképzésben résztvevő minden 
bajtárs tartsa becsületbeli kötelességének, hogy a 
szakmai továbbképzés anyagát - mely a dicső Szovjet 
Államvédelmi Szervek példája nyomán, Pártunk és Rákosi 
elvtárs által irányított Államvédelmi Hatóságunk eddi
gi harci tapasztalatain alapul, minden tőle telhető 
módon elsajátítsa.

Fenti Parancsomat a Megyei Osztályvezetők, 
elhárító osztály /alosztály/- vezetők ismertessék a 
szakmai továbbképzésben résztvevő beosztottaik előtte

 PÉTER GÁBOR sk.
államvédelmi altábornagy 

Helyességéért:  Államvédelmi Hatóság Vezetője.
/Sin Sándor/ 

államvédelmi százados

E/85 pld.
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