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SZIGORÚAN TITKOS "V" ! CSAK VEZETŐK RÉSZÉRE!

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE2. sz. PARANCSABudapest, 1951 január hó 3-án,
A katonai szakismeretek alapjainak elsajátítása, valamint a katonai fegyelem megszilárdítása érdekében elrendelem az Államvédelmi Hatóság központi szerveinél és megyei osztályainál szolgálatot teljesítő valamennyi tiszt számára a katonai általános alapismeretek elsajátítását.Ezzel kapcsolatban a Honvédség "Általános és fegyvernemi alapismeretek" c. segédleteit minden tiszt részére fokozatosan kiadom.A kiadott segédletek azt az anyagot tartalmazzák, amelyet minden tisztnek ismernie kell, amelyek ismerete minden tiszt részére az általános katonai tájékozottság érdekében alapvető fontosságú.A segédletek anyagát részben egyéni tanulás utján, részben tanulókörök keretében kell elsajátítani. A tanulóköri foglalkozásokon az egyéni tanulás alkalmával tisztázatlanul maradt kérdéseket, konzultáció formájában kell megbeszélni, kitisztázni.A tanulás ellenőrzését az osztályvezetők végezzék. Az ellenőrzések során kisérjék figyelemmel, hogy az egyéni tanulás és a tanulóköri foglalkozás helyesen folyik-e, bírálják el az előrehaladás fokát és hiányosságok esetén a szükséges intézkedéseket tegyék meg.Az "Általános alapismeretek"-et két ütemben kell elsajátítani:a. / A tanulás negyedik hónapjának végéig a gyalogsági alapismereteket.b. / A tanulás tizedik hónapjának végéig az egyéb fegyvernemi alapismereteket.
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A tanulási ütemek végén az előirt anyag megtanulásáról vizsgáztatással győződünk meg,A segédletek kiosztásáról és a tanulókörök megszervezéséről az osztályvezetők saját hatáskörükben intézkedjenek. Ennek végrehajtásáról, valamint a tanulókörök vezetőiként kijelöltek személyéről 1951 jan.15-ig tegyenek jelentést a személyzeti főosztály vezetőjéhez,A tanulókörvezetők fektessenek fel nyilvántartást a tanulókörökön részt vett tisztekről és minden alkalommal jelentsék a távolmaradókat név szerint, a távolmaradás okának feltüntetésével az osztályvezetők részére. Az osztályvezetők tegyenek jelentést a távolmaradásokról a személyzeti főosztály vezetőjéhez, összesítve, minden hónap 1. napjáig.Elsőként a II. főosztály központi szerveihez beosztott tisztek, valamint a X/1. osztály kötelékében csapatszolgálatot teljesítő tisztek részére adom ki a segédleteket és rendelem el a tanulás megkezdését, Részükre az első tanulási időszak 1951 jan. 1- máj. 1-ig; a második tanulási időszak 1951 máj. 1- nov, 1-ig tart, A többi osztályok tisztjei részére a segédleteket későbbi időpontban fogom kiadni.Minden tanulóköri foglalkozáson foglalkozzunk a dicsőséges Szovjet Hadsereg példájával és a Nagy Honvédő Háborúban szerzett gazdag tapasztalataival, melyek az éppen soron lévő tárgykörrel összefüggnek.Minden tiszt tartsa becsületbeli kötelességének - melyre dolgozó népünk és dicső Pártunk kötelezi - hogy a fegyveres szolgálat alapját képező katonai alapismereteket minden tőle telhető módon magáévá tegye.Fenti parancsomat az osztályvezetők ismertessék valamennyi tiszt előtt,

  PÉTER GÁBOR sk. államvédelmi altábornagy Helyességéért:  Államvédelmi Hatóság Vezetője/ Sin Sándor/ államvédelmi századosKapják: Valamennyi főosztályvezető, I, II, III, V, VI, VII, főosztályokhoz tartozó osztály- és alosztályvezetők, a X/1, X/2, X/3« osztályok vezetői és valamennyi megyei osztályvezetők.E/142.
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