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SZIGORÚAN TITKOS "V"!
CSAK VEZETŐK RÉSZÉRE!

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

20. sz. P A R A N C S A

Budapest, 1951 március 30-án,

A katonai szakismeretek alapjainak elsa
játítása, valamint a katonai fegyelem megszilárdí
tása érdekében valamennyi katonai alakulatnál. Ha
tárőrségnél és Belső Karhatalomnál működő elhárító 
szerv és beosztottai részére elrendelem a katonai 
általános alapismeretek, valamint a Honvédség Szol
gálati Szabályzatának elsajátítását. Ezzel kapcso
latban:

1./ A Honvédség "Általános és fegyvernemi 
alapismeretek” című segédleteit, valamint a Szolgá
lati Szabályzat füzeteit minden elhárító tiszt a 
szolgálati helyén működő alakulat parancsnokaitól 
kölcsönképpen igényelje.

A kiadott segédletek azt az anyagot tar
talmazzák, amelyet minden elhárító tisztnek munkája 
megkönnyítése és megjavítása céljából ismerni kell 
és amelynek ismerete az általános katonai tájéko
zottság érdekében alapvető fontossággal bír.

2. / A segédletek anyagát részben egyéni ta- 
nulás utján, részben tanulókörök keretében kell el
sajátítani. A tanulóköri foglalkozásokon az egyéni 
tanulás, alkalmával tisztázatlanul maradt kérdéseket 
konzultáció formájában kell megbeszélni és kitisz
tázni.

3. / A tanulás ellenőrzését a hadtest,had
osztály, dandár, iskola, kerületi elhárító osztá
lyok vezetői, a határőrkerületi elhárító alosztá
lyok vezetői végezzék. Az ellenőrzés során kisér
jék figyelemmel az egyéni tanulást, valamint, hogy 
a tanulóköri foglalkozás helyesen folyik-e, erre 
felkészülnek-e az elhárító tisztek, milyen az elő
rehaladás foka. Hiányosságok esetén szükséges in
tézkedéseket saját hatáskörükön belül tegyék meg.
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4./  Minden elhárító tiszt fegyvernemének 
megfelelő alapismereteket sajátítsa el. /pl. lövész 
egységnél szolgálatot teljesítő elhárító tiszt a 
Gyalogos alapismereteket, páncélos alakulatnál szol
gálatot teljesítő elhárító tiszt a Páncélos alapis
mereteket stb./

Az "Általános alapismeretek"-et és a Szol
gálati Szabályzatot két ütemben kell elsajátítani.

I. A tanulás negyedik hónapjának végéig minden fegy
vernemnek megfelelően az “Általános alapismere- 
tek"-et és a Szolgálati Szabályzat III. rész, a 
fegyelmi szabályzatról szóló részét kell elsajá
títani a következő beosztásban:

a. / Első hónap:

Szolgálati Szabályzat III. rész 97. pontig, 
“Gyalogsági alapismeretek" 1-től 13 pontig, 
“Tüzérségi alapismeretek” 1-től 18 pontig, 
“Páncélos alapismeretek” 1-től 8 pontig, 
“Repülő alapismeretek" 1-től 20 pontig,
"Légvédelmi alapismeretek" 1-től 9 pontig, 
"Műszaki alapismeretek" 1-től 15 pontig,

b. / Második hónap:

Szolgálati Szabályzat III. rész 190 pontig, 
“Gyalogsági alapismeretek" 14-től 27 pontig, 
"Tüzérségi alapismeretek" 18-tól 36 pontig, 
"Páncélos alapismeretek" 8-tól 16 pontig, 
“Repülő alapismeretek" 20-tól 40 pontig, 
“Légvédelmi alapismeretek" 9-től 18 pontig, 
“Műszaki alapismeretek" 15-től 30 pontig.

c. / Harmadik hónap:

Szolgálati Szabályzat III. rész 81 oldaltól 
115 oldalig.
“Gyalogsági alapismeretek" 27-től 39 pontig, 
“Tüzérségi alapismeretek” 36-tól 54 pontig, 
“Páncélos alapismeretek" 16-tól 22 pontig, 
"Repülő alapismeretek" 40-től 60 pontig,
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"Légvédelmi alapismeretek" 18-tól 25 pontig, 
"Műszaki alapismeretek" 30-tól 44 pontig,

d./  Negyedik hónap:

Szolgálati Szabályzat III. rész 115 oldal
tól végig.
"Gyalogsági alapismeretek" 39-től végig,
"Tüzérségi alapismeretek" 54-től 66 pontig,
"Páncélos alapismeretek" 22-től 28 pontig, 
"Repülő alapismeretek" 60-tól 78 pontig,
"Légvédelmi alapismeretek" 25-től 30 pontig, 
"Műszaki alapismeretek" 44-től 54 pontig.

II. A tanulás tizedik hónapjának végéig a "Fegyverne
mi alapismeretek"-ből és a Szolgálati Szabályzat 
I és II. részéből elsajátítandó kérdéseket a ké
sőbbiek folyamán fogom meghatározni.

5. / A tanulási ütemek végén az előirt anyag 
megtanulásáról vizsgáztatással fogok meggyőződni.

6. / A segédletek beszerzéséről, valamint a 
tanulókörök megszervezéséről, a tanulókör vezetők 
kijelöléséről es ellenőrzéséről az osztályvezetők 
saját hatáskörükben intézkedjenek. Ennek végrehaj
tásáról, valamint a tanulókörök vezetőiként kijelölt 
személyekről 1951 április 15-ig tegyenek jelentést a 
Katonai Elhárító Főosztály vezetőjének. A tanulókör 
vezetők fektessenek fel nyilvántartást a tanulókö
rön részt vett elhárító tisztekről és minden alkalom
mal jelentsék a távolmaradók nevét, a távolmaradás 
okának feltüntetésével a központi osztály vezetőjé
nek. A központi osztályvezetők tegyenek jelentést a 
távolmaradásokról, a Katonai Elhárító Főosztály ve
zetőjének összesítve minden hó 1-ig.
7./ A Határőrség és a Belső Karhatalom a

"Gyalogsági alapismeretek"-et köteles elsajátítani.

Az Államvédelmi Határőrség valamennyi el
hárító tisztje fentieken kívül kapcsolódjon bele a 
határőrkerületek, illetve a határőr zászlóaljaknál 
folyó "Határszolgálati" kiképzésbe.

A Határőrségnél lévő elhárító tisztek itt 
sajátítsák el a határőrizettel kapcsolatos szakkér
déseket és tudnivalókat. Az itt folyó tanulmányai
kat a központi határőr elhárító alosztály vezetője
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ellenőrizze és minden hó végén jelentse a részt
vevők előrehaladási fokát.

8. / A Honvédség önálló ezredei és zászló
aljai, intézeteknél lévő elhárító tisztek, valamint 
a Belső karhatalmi alakulatok elhárító tisztjei 
egyéni tanulás utján kötelesek az előirt anyagot el
sajátítani. Ennek ellenőrzését az illetékes központi 
elhárító alosztályok vezetői végzik. Az alosztályve
zetők észleleteiket jelentsék a központi osztályve
zetőknek, akik a fentiek szerint tovább jelentik a 
Katonai Elhárító Főosztály vezetőjének.

9. / Az elhárító tisztek részére az első 
tanulási időszak 1951 április 1-től augusztus 1-ig, 
a második tanulási időszak augusztus 1-től 1952 
február 1-ig tart,

10./  Minden tanulóköri foglalkozáson foglal
kozzunk a dicsőséges Szovjet Hadsereg példájával és 
a Nagy Honvédő Háborúban szerzett tapasztalataival, 
amelyek éppen a soron lévő tárgykörrel összefüggnek.

Minden elhárító tiszt tartsa becsületbeli 
kötelességének, melyre dolgozó népünk és dicső Pár
tunk kötelezi, hogy a fegyveres szolgálat alapját 
képező katonai ismereteket minden tőle telhető módon 
magáévá tegye.

Jelen parancsomat az osztályvezetők ismer
tessék valamennyi elhárító tiszt előtt.

 PÉTER GÁBOR sk.

 államvédelmi altábornagy.
Helyességéért: Államvédelmi Hatóság Vezetője.
/Sin Sándor/

államvédelmi százados

E/116/pld..
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