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Tárgy: Országos Értekezlet 
megtartása.

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

79. sz. PARANCSA 
Budapest, 1951 október 4.

1950/51. kiképzési év kiértékelése, az el
ért eredmények és hiányosságok felmérése, valamint 
az 1951/52. év feladatainak meghatározása céljától 
a Határőrség és a Belső Karhatalom részére Országos 
Értekezlet megtartását rendelem el.

Az értekezlet ideje:

1951. évi október hó 17-18 napján.

Az értekezlet helye:

A Határőrség és Belső Karhatalom Parancsno
ka intézkedése szerint.

Az értekezleten részt vesznek:

a./ Határőrség és Belső Karhatalom Parancs
nokságától:

a Politikai Osztály Vezetője, helyettese 
és a Politikai Osztály Vezetője által kijelöltek,

a Határőrség és Belső Karhatalom Törzspa- 
rancsnoka és helyettese,

a Belső Karhatalmi Dandár Parancsnoka és 
törzsparancsnoka,

a Belső Karhatalmi Dandár Politikai Osztály 
Vezetője, helyettese és az általa kijelöltek,

a Káderosztály Vezetője és az általa kije
löltek,

a Felderítő Osztály Vezetője és alosztályve
zetői,
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a Hadtápparancsnok, helyettese és Hadtáp 
szolgálati ágak vezetői,

a Határőrség és Belső Karhatalom törzsének 
osztályvezetői.

b. / Csapatoktól;

Határőrségtől;

a kerületparancsnok, politikai alosztályve
zető, felderítő alosztályvezető és a hadtápparancs
nok.

Belső Karhatalomtól;

karhatalmi zlj. parancsnokok, politikai 
tisztek, törzsparancsnok, hadtápparancsnok /kivéve 
a 2., 3., 5. őrségi Zlj. és az 5. Karhatalmi Zlj. 
törzsparancsnokait./

c. / Iskoláktól és közvetlen alakulatoktól:

a Határőrség tiszti és thts-i iskola, a 
Belső Karhatalom thts-i iskola, a Hir.zlj,, a mű
szaki század és a Kutyatelep parancsnokai és poli
tikai tisztjei.

Az értekezlet lefolyása;

Az értekezleten a Határőrség és Eelső Kar
hatalom Politikai Osztály Vezetőjének, a Határőrség 
és Belső Karhatalom Törzsparancsnokának, a Belső 
Karhatalom Dandárparancsnokának, a Hadtápparancsnok- 
nak összefoglaló jelentést kell tenni arról, hogy a 
Határőrség és Belső Karhatalom egységei és iskolái 
a Honvédelmi Miniszter Bajtárs 02. és 15. számú, 
az Államvédelmi Hatóság Vezetője 1. és 2. számú Tisz
ti Parancsában - 1950/51. évre - eléjük tűzött fel
adatokat hogyan hajtották végre.

Az összefoglaló jelentéseknek csak az el
ért eredmények és tapasztalt hiányosságok felméré
sét kell tartalmazniok, javaslatokat a jelentésben 
nem kell tenni.

A felsorolt bajtársak parancsnoki jelenté
seiket a Tanácsadó Bajtársakkal való kitárgyalás 
alakján írásban állítsák össze és azokat 1951. évi 
október 11-én reggel 08,00 h-ig a Határőrség és Bel
ső Karhatalom Parancsnokának adják át.
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A jelentések meghallgatása után az 1950/51- 
es évnek a Határőrség és Belső Karhatalomra vonatko
zó összefoglaló kiértékelését a Határőrség és Belső 
Karhatalom Parancsnoka tartja meg.

Az értekezlet napirendje;

1951 október hó 17-én:

9 - 11 -ig : Törzsparancsnok jelentése
11 - 11.20 - ig ; szünet
11.20- 15.00 - ig : Belső Karhatalmi Dandárparancs-

nok jelentése
15.00-15.00 - ig : ebédszünet
15.00-16.00 - ig : Hadtápparancsnok jelentése
16.00-16.20 - ig : szünet
16.20- 18.20 - ig : Határőrség és Belső Karhatalom

Politikai Osztály Vezetőjének 
jelentése.

1951 október hó 18-án:

9 - 11 -ig : Határőrség és Belső Karhatalom
Parancsnokának összefoglaló ki
értékelése .

A résztvevők az értekezlet napján helyeiket 
08.45 h-ra foglalják el.

Az értekezlet helyének berendezése:

Az értekezlet rendezésével és helyének be
rendezésével a Határőrség és Belső Karhatalom tör
zsét bízom meg. A berendezéshez szükséges anyagokat 
és a berendezéssel kapcsolatos anyagi természetű 
szükségleteket a Hadtáp bocsássa a törzs rendelkezé
sére. Gondoskodni kell a résztvevők étkeztetéséről, 
ruhatárról, pihenő és dohányzóhelyiségekről, büffé- 
ről, hangerősítő berendezésekről, megfelelő világí
tásról, dekorációról, stb. A dekorációhoz szükséges 
anyagokat és szakembereket a Politikai Osztály bo
csássa a törzs rendelkezésére.

A résztvevő személyek berendelése;

Ezen rendeletemben meghatározott parancsno
kok névsorát a törzs, a politikai tisztek névsorát 
pedig a Politikai Osztály f. évi október hó 5-ig ál
lítsa össze.

A törzsparancsnok a résztvevők névjegyzéke 
alapján nyomdailag készíttesse el a névreszóló be
lépési engedélyeket és azokat legkésőbb október hó 
10-ig juttassa el az érdekeltek kezeihez.
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A névreszóló belépési engedélyeken kívül 
a meghívottakat névreszóló meghívóval is lássa el, 
melyen tüntesse fel az értekezlet idejét, helyét és 
az értekezlettel kapcsolatban szükséges tudnivalókat.

Az értekezletre vidékről berendelt tisztek 
elszállásolásáról a Hadtáp gondoskodjék. A szállás
utalványokat a meghívókkal együtt kézbesítse ki.

Öltözet:

Csizma, fésűs lovaglónadrág és zubbony, 
társasági sapka, derékszíj, vállszíj, lógó kitün
tetések-.

A Titkos Ügyviteli Szerv az értekezletre 
a résztvevők számára készítsen megfelelő kivitelű 
"Szigorúan Titkos" felírással és nyilvántartási szám
mal ellátott jegyzettömböket. A jegyzettömböket az 
értekezlet megkezdése előtt ki kell osztani a részt
vevőknek. A jegyzettömböket az értekezlet befejezé
se után a. résztvevők számára való elküldés végett 
le kell adni a kirendelt titkos ügykezelőnek, aki 
azokat a résztvevők címére titkos úton ki fogja kéz
besíteni.

 PÉTER GÁBOR sk.
  államvédelmi altábornagy

Helyességéért: az Államvédelmi Hatóság Vezetője-.

 
/Sin Sándor/ 

államvédelmi százados.

J/65.
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