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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK

025. számú

PARANCSA.
Budapest, 1951. évi augusztus hó 10-én.

Tárgy: Intézkedés az egyetemi hallgatók katonai kiképzésére az 1951/52. kiképzési évben.

Javaslatomra a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa 285/1950/XII. 13/M. T. rendeletével, 
a Néphadsereg tartalékos tiszti szükségletének biztosítása érdekében, az egyetemi és főiskolai 
hallgatók csapatonkívüli katonai kiképzését rendelte el.
Folyó év februárjában a rendeletben érintett hallgatók kiképzésének megszervezésére és vezetésére 
Katonai Tanszékeket szerveztem.
A Katonai Tanszékek az 1950/51-es tanulmányi év második felében általános katonai (lövész) 
kiképzést folytattak. Ennek eredményeképpen, valamint a most folyó (1951. évi augusztus hó
ban) gyakorlati kiképzés befejeztével a katonai szolgálatra alkalmas hallgatók általában lövész 
rajparancsnoki képzettséggel rendelkeznek.
Az új, 1951/52-es tanulmányi év kezdetével az egyetemeken (főiskolákon) folyó „Honvédelmi 
Ismeretek” oktatását átfogóbbá szándékozom tenni. A kiképzésbe, az eddigieken kívül, több 
új egyetemet (főiskolát) kapcsolok be. Továbbá: ebben a tanulmányi évben kezdődik meg első 
ízben a hallgatók fegyvernemük jellegének megfelelő kiképzése.
Ezért az egyetemeken (főiskolákon) folyó tartalékos tiszti kiképzés színvonalának további eme
lése, a hallgatók szocialista hazaszeretetének a katonai kiképzésen keresztül való elmélyítése, a 
fegyvernemi szakkiképzés eredményessége, valamint az egyetemi Katonai Tanszékek hathatós 
támogatása érdekében

megparancsolom:
1. Az egyetemi (főiskolai) hallgatók 1951'52. évi katonai kiképzését az alábbi Katonai Tanszé
kek végezzék :

a) Tudományegyetem Gyalogos Tanszék Budapest,
b) Tudományegyetem Gyalogos Tanszék Szeged,
c) Tudományegyetem Gyalogos Tanszék Debrecen,
d) Tudományegyetem Gyalogos Tanszék Pécs,
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e) Agrártudományegyetem Tüzér Tanszék Budapest,
f) Nehézipari Műszaki Egyetem Tüzér Tanszék Miskolc,
g) Műszaki Egyetem Páncélos Tanszék Budapest,
h) Műszaki Egyetem Műszaki Tanszék Budapest,
i) Műszaki Egyetem Vegyiharc Tanszék Veszprém,
j) Műszaki Egyetem Híradó Tanszék Budapest,
k) Közgazdasági Egyetem Hadtáp Tanszék Budapest.

2. A hallgatók fegyvernemi szakkiképzését a következő csoportosítás szerint kell megtervezni :

a) mindazon egyetemek (főiskolák) hallgatói részére, akik a f. évi gyakorlati kiképzésen részt  
vettek - már szeptember hónapban,

b) mindazon egyetemek (főiskolák) hallgatói részére pedig, akik eddig egyetemi katonai kikép
zésben nem részesültek és az orvosi alkalmassági vizsgán „alkalmas", vagy „csapaton kívüli szol
gálatra alkalmas” osztályzást nyernek - 1952. évi február hónapban az általános katonai 
(lövész) kiképzésről át kell térni a fegyvernemi szakkiképzésre.

Részleteiben:

a) a budapesti tudományegyetem jogi, bölcsész, természettudományi karát,
a szegedi tudományegyetem jogi, bölcsész, természettudományi karát,
a debreceni tudományegyetem bölcsész és természettudományi karát,
a pécsi tudományegyetem jogi karát,
a budapesti, szegedi, pécsi Pedagógiai Főiskola hallgatóit,
a budapesti Egyetemi Orosz Intézet hallgatóit

lövész,

b) a budapesti Agrártudományegyetem mezőgazdasági és kertészeti karát,
a budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karának 3. és 4. éves hallgatóit, 
a budapesti Testnevelési Főiskola hallgatóit,
a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem gépészmérnöki, kohászati és bányászati karát, 
az egri Pedagógiai Főiskola hallgatóit

tüzér,

c) a budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karának 1. és 2. éves hallgatóit
páncélos,

d) a budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki, általános mérnöki, építészmérnöki karát
műszaki,

e) a veszprémi Műszaki Egyetem nehézvegyipari karát
vegyiharcos,

f) a szegedi Közlekedésügyi Egyetem hallgatóit
vasúti, illetve közúti,

g) a budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki karát
híradó,

h) a budapesti Tudományegyetem orvosi, gyógyszerészeti karát
a budapesti Agrártudományegyetem állatorvosi karát,
a szegedi Tudományegyetem orvosi és gyógyszerészeti karát,
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a pécsi Tudományegyetem orvosi karát,
a debreceni Tudományegyetem orvosi karát,
a budapesti Közgazdasági Tudományegyetem hallgatóit,
a budapesti Közgazdasági Főiskola hallgatóit

hadtáp
kiképzésben kell részesíteni.

3. A Katonai tanszékek új szervezési és állománytáblázatait a Katonai Tanintézetek Csoport
főnöke haladéktalanul készítse el és jóváhagyás végett terjessze fel a Honvéd Vezérkar Főnö
kének. Az állománytáblázatokat legkésőbb augusztus hó 20-ig kell felülvizsgálni és jóváhagyni.

4. A Katonai Tanszékek új szervezési és állománytáblázata szerinti, jó előadó képességű, szak
mailag és politikailag kiváló tisztek kiválasztását és áthelyezését a Személyügyi Főcsoportfőnök 
úgy eszközölje, hogy azok beosztási helyüket legkésőbb f. évi szeptember hó 1-ig elfoglalják.

Ennek megkönnyítése érdekében a Katonai Tanintézetek Csoportfőnöke haladéktalanul jelentse 
a Személyügyi Főcsoportfőnök felé a Katonai Tanszékek várható személyállomány szükségletét.

5. A Katonai Tanintézetek Csoportfőnöke készítse el a Katonai Tanszékek részére a „Szolgálati 
Utasítás”-t és azt ez évi szeptember hó 15-ig az összes Katonai Tanszékek részére adja ki. 
Egy példányt hozzám terjesszen fel.

6. A női hallgatókat a Katonai Tanszék fegyvernemének megfelelő kiképzésben kell részesíteni.

7. Az érdekelt Fegyvernemi Parancsnokok a kiképzési tervezetet az egész egyetemi tanulmány 
idejére - kivéve a gyakorlati kiképzés idejét - az illetékes tanszékvezetők bevonásával úgy ké
szítsék el, hogy azt augusztus hó 25-ig jóváhagyva a Tanszékek megkapják.

A kiképzési tervezetből ki kell hagyni azokat a tárgyköröket, amelyeket a hallgatók a polgári 
szaktantárgyak keretében azonos, vagy magasabb fokon egyébként is átvesznek. Vagyis a kikép
zési tervezeteket az egyetemi tantervek figyelembevételével kell elkészíteni.

A kiképzési tervezetek helyességéért az érintett Fegyvernemi Parancsnokokat személyükben 
teszem felelőssé.

8. Az érdekelt Fegyvernemi Parancsnokok már most készüljenek fel és készítsenek tervet az 
egyetemi hallgatóknak 1952. évi augusztusi gyakorlati kiképzésére. Vegyék számításba azt is, 
hogy 1952. évben a hallgatók egy részét már tartalékos tisztté kell felavatni. Ezek számára a 
gyakorlati kiképzés nem egy, hanem több hónapig fog tartani.

Az előkészületekhez szükséges létszámadatokat a Katonai Tanintézetek Csoportfőnöke az illeté
kes Fegyvernemi Parancsnokoknak idejében adja meg.

9. A Katonai Tanszékek tiszti állománya oktató-módszertani tapasztalatainak emelése céljából a 
Katonai Tanintézetek Csoportfőnöke szervezzen f. évi szeptember havában egy, 1952. év január 
havában három, összesen 4 hetes oktató-módszertani tanfolyamot.

10. Az érdekelt Fegyvernemi Parancsnokok a Katonai Tanintézetek Csoportfőnöke útján gon
doskodjanak a fegyvernemüknek megfelelő Katonai Tanszékek vezetői és politikai tisztjei pa
rancsnoki továbbképzéséről.

11. Az érdekelt Fegyvernemi Parancsnokok állandóan kísérjék figyelemmel a fegyvernemüknek 
megfelelő Katonai Tanszékek munkáját s egy tanévben legalább kétszer azokat szemléljék meg 
és minden tekintetben segítsék elő a kiképzést.

12. A kiképzés eredményesebbé tétele érdekében az érdekelt Fegyvernemi Parancsnokok tegyenek 
javaslatot az érintett Katonai Tanszék fegyvernemének megfelelő patronáló alakulat kijelölésére. 
Javaslataikat f. évi szeptember hó 1-ig (a Kat. Tanint. Csf. útján) hozzám terjesszék fel.
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13. A kiképzés zavartalan megkezdése és anyagi biztosítása érdekében a Katonai Tanintézetek 
Csoportfőnöke által igényelt kiképzési segédeszköz és egyéb anyagi szükségletet a Fegyvernemi 
Parancsnokok sürgősen elégítsék ki.

14. A FI. V. K. Szabályzatszerkesztő Csoportfőnöke a Katonai Tanintézetek Csoportfőnökének 
igénylése alapján gondoskodjék arról, hogy a kiképzéshez szükséges szolgálati könyveket a 
Katonai Tanszékek még a kiképzés megindulása előtt megkapják.

A H. V. K. Szabályzatszerkesztő Csoportfőnöke személyében felelős azért, hogy a kiképzési év 
közben megjelenő új fegyvernemi szolgálati szakkönyvek kellő példányszámban, a fegyvernem
nek megfelelő Katonai Tanszékre megjelenésük után idejében eljussanak.

15. A Honvéd Vezérkar Főnöke intézkedjék, hogy az egyetemek (főiskolák) azon hallgatói, kik 
1951/52. kik. évben elsőízben vesznek részt egyetemi katonai kiképzésben, f. évi október hónap
ban alkalmassági orvosi vizsgára kerüljenek.

16. Az 1951'52. tanulmányi év végén felavatásra kerülő különböző fegyvernembeli, leendő tarta
lékos tiszteket a H. V. K. Szervezési és Mozgósítási Csoportfőnöke már most vegye számításba.

Elvárom, hogy minden érintett parancsnok megértve az egyetemi hallgatók tartalékos tiszti 
kiképzésének döntő fontosságát, minden szükséges intézkedést megtesz a kiképzés sikere 
érdekében és a legmesszebbmenően támogatja és segíti a Katonai Tanszékek munkáját.

NÓGRÁDI SÁNDOR altábornagy s. k,
a Magyar Népköztársaság Honvédelmi Miniszterének első helyettese
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