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Tárgy; Az Államvédelmi Hatóság katonai elhárítás beosztot
tainak politikai és katonai továbbképzése.

Az Államvédelmi Hatóság katonai elhárítás feladatát 
csak akkor tudja maradéktalanul végrehajtani, ha 
mindenegyes beosztottját Pártunk és Rákosi elvtárs 
iránti szeretet és ragaszkodás hatja át, ha magas
fokú politikai, szakmai és katonai tudással rendel
kezik, amely képessé teszi őket arra, hogy bármi
lyen ellenséget időben ártalmatlanná tudjanak 
tenni.

Az Államvédelmi Hatóság katonai elhárítás beosztot
tai jelenleg nem rendelkeznek megfelelő politikai 
és katonai képzettséggel, ami akadályozza a kato
nai elhárítást abban, hogy eredményesen tudjon 
harcolni a kémek, diverzánsok, szabotőrök és egyéb 
ellenséges elemek ellen.

Az egyes elhárító osztályvezetők, úgyszintén a 
parancsnokok és politikai osztályvezetők nem elle
nőrizték kellően az elhárító tisztek katonai és 
politikai továbbképzését, emiatt egyes elhárító 
tisztek súlyosan lemaradtak a katonai, de főleg a 
politikai továbbképzés terén.

A hibák kiküszöbölése érdekében;
MEGPARANCSOLOM;

1./  Az 1955-as kiképzési év során valamennyi elhá
rító osztályvezetőt és elhárító tisztet rend
szeres politikai és katonai továbbképzésben 
kell részesíteni.
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2. / Szigorúan felelősségre kell vonni mindazokat az
elhárító tiszteket, akik a továbbképzések foglal
kozásairól igazolatlanul hiányoznak. A politikai 
és katonai továbbképzésről való indokolatlan mu
lasztásért a jövőben a katonai elhárító főosztály 
vezetőjén kívül felelőssé teszem az elhárító 
osztályvezetőt, a továbbképzést vezető parancsno
kot, illetve politikai osztályvezetőt is, akik 
erélyesen követeljék meg a foglalkozásokon való 
részvételt, az igazolatlan távolmaradókat jelent
sék az Államvédelmi Hatóság katonai elhárító 
főosztály vezetőjének.

3. / A továbbképzésről való elmaradásra csak a Honvé
delmi Miniszter, az Államvédelmi Hatóság Vezetője 
és az Államvédelmi Hatóság katonai elhárító főosz
tály vezetője, vagy helyettesei adhatnak enge
délyt indokolt esetben.

Az elhárító tisztek politikai továbbképzését az aláb
biak szerint kell megszervezni:

1./ ÁLLAMVÉDELMI .HATÓSÁG HATÁRŐRSÉGNÉL:

a./  Az Államvédelmi Határőrség kerületi elhárító 
alosztályvezetőit a kerületi parancsnokságok 
politikai osztályai által indított legmagasabb- 
fokú pártoktatásba kell bevonni, amennyiben 
képességeik erre alkalmassá teszik.

. b./ A Határőrség elhárító tisztjeit képességeik
nek megfelelően a Bolsevik Párt Történet I. 
vagy II. éves konferenciájára kell beosztani.

. c./ A beosztott elhárító tisztek politikai tovább
képzését összevontan a határőrkerületi elhá
rító osztályokon kell megtartani. A konferen
ciákat a politikai tiszt, vagy a politikai 
osztályvezető személyesen vezesse. Az egyéni 
politikai tanulást szintén összevontan az el
hárító alosztályokon kell megtartani, a szak
mai továbbképzés napján.

d./ A Határőr Parancsnokság elhárító tisztjeit a 
Határőr Parancsnokságon folyó Bolsevik Párt 
Történet I., II. éves konferenciájára kell 
beosztani, képességeiknek megfelelően.

Az elhárító tisztek katonai továbbképzésére a követ
kezőket rendelem el:

1./ AZ ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG HATÁRŐRSÉGNÉL:
a./ A Határőrkerületi alosztályvezetőket a kerü

leti parancsnok által vezetett katonai to
vábbképző csoportba,
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b. / A kerületi elhárító alosztály beosztott el
hárító tisztjeit a kerületi parancsnokságnál 
szervezett beosztott tisztek továbbképző 
csoportjába,

c. / A zászlóalj elhárító tiszteket a zászlóalj
parancsnok által vezetett tiszti továbbképző 
csoportba,

d. / A Határőr Parancsnokság elhárító csoportjá
nak beosztottjait a Határőrség Parancsnokság 
beosztott tisztjei részére szervezett tiszti 
továbbképző csoportba kell besorolni.

A Katonai Elhárító Főosztály a Központi osztályvezető 
és elhárító osztályvezető, valamint az egység parancs
noka, politikai osztályvezetője, rendszeresen elle
nőrizzék az elhárító tisztek tanulását. A központi és 
elhárító osztályvezetők rendszeres referádákon elle
nőrizzék, hogy a beosztottak hogyan használták fel 
tanuló idejüket, nézzék át jegyzeteiket és adjanak 
segítséget a tanulás módszeréhez.

A magasabb egység parancsnoka és politikai osztályve
zetője követeljék meg az elhárító tisztektől, hogy 
a katonái és politikai foglalkozásokon rendszeresen 
vegyenek részt, ellenőrizzék, hogy a biztosított tanu
lóidőt eredményesen használják fel, követeljék meg a 
kötelező irodalom kijegyzetelését és azt hetenként 
ellenőrizzék, adjanak meg minden segítséget tanulási 
eredményük fokozásához.

Azok az elhárító osztályvezetők és elhárító tisztek, 
akik a politikai és katonai továbbképzésüket elhanya
golják, vagy a továbbképzésükön megfelelő eredményt 
elérni nem tudnak és így alkalmatlanná válnak állam
védelmi feladatuk elvégzésére, - az Államvédelmi 
Hatóság kötelékéből elbocsájtom.

Elvárom, hogy az Államvédelmi Hatóság katonai elhárí
tás valamennyi beosztottja átérezze továbbképzésének 
jelentőségét és a politikai, katonai továbbképzés te
rén fenálló lemaradásukat behozva maradéktalanul meg
feleljenek annak a kitüntető feladatnak, amely elé 
Pártunk és dolgozó népünk állította.

PÉTER GÁBOR sk. FARKAS MIHÁLY sk.
államvédelmi altábornagy hadseregtábornok

az Államvédelmi Hatóság a Magyar Népköztársaság Honvédelmi
Vezetője. Minisztere.

Eredetivel egyezik:
Nagy Mária áv. alhdgy.
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ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG 
Határőrség

Politikai Csoportfőnöksége "SZIGORÚAN TITKOS”

0802/1952.SZ.

ELOSZTÓ SZERINTI

Állomáshelyeiken.

Mellékelten kiadom a Magyar Népköz társaság Honvédelmi Minisztere 
és az Államvédelmi Hatóság Vezetője 054. számú parancsának 
kivonatát.

Felhívom a kerületi parancsnokok, politikai osztályvezetők, 
valamint a közvetlen egységek parancsnokai és politikai tiszt
jeinek figyelmét, hogy a parancs végrehajtását maradéktalanul 
biztosítsák.

Budapest, 1952.évi december 4.

Kőrösi György sk. Piros László sk.
áv.alezredes  áv.vezérőrnagy

ÁVH. Határőrség Politikai Csoportfőnöke ÁVH. Határőrség Parancsnoka

Eredetivel egyezik:

Nagy Mária áv. alhdgy.
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