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Tiszt Elvtársak!
A BM. Belső Karhatalom hadosztálya alapjában végrehajtotta 

azokat a feladatokat, amelyek az 1952/53-as kiképzési évben előtte 
álltak.

A Belső Karhatalom hadosztály a személyi állomány lelkes 
munkája, a párt és DISZ. szervezetek fokozottabb segítsége foly
tán ért el eredményeket a karhatalmi intézkedések végrehajtásá-
ban, az objektumok őrzésének megszilárdításában, a harckészült
ség fokozásában, emelkedett a harci és politikai kiképzés szín
vonala.

A politikai szervek eredményesen tudatosították a Magyar 
Dolgozók Pártja K. V. 1953. június 27-28-i határozatát és az 
ezen alapuló kormányprogram célkitűzéseit. Javult a parancs
nokok és a politikai szervek tevékenysége a személyi állomány 
politikai nevelésében, amelynek eredményeként tovább mélyült a
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személyi állomány szeretete és hűsége Hazánk, Pártunk és Kor
mányunk, a felszabadító Szovjetunió iránt, erősödött a népi demo
kratikus országok és az imperialista elnyomás ellen küzdő népek 
ügye iránti szolidaritás. A személyi állomány növekvő öntudattal, 
fokozott éberséggel és felelősségérzettel teljesíti kötelességeit mind 
a karhatalmi intézkedések végrehajtásában, mind az objektumok 
őrzésében. Javult a parancsnokok és politikai szervek tevékeny
sége a fegyelem megszilárdítása, a rendkívüli események elleni 
harc terén.

Növekedett a parancsnokok tekintélye, s már nagyobb gya
korlati tapasztalattal rendelkeznek az egységek, alegységek irá
nyításában. A törzsek biztosabb támaszai a parancsnokoknak, ak
tívabban vesznek részt a személyi állomány kiképzésében és ne
velésében, jobban értenek az operációk, karhatalmi intézkedések 
megszervezéséhez és végrehajtásához, az őrzési feladatok ellátá
sához.

A karhatalmi intézkedések végrehajtásánál, Népköztársasá
gunk objektumainak őrzésében meglévő hibák és hiányosságok 
megszüntetéséért a tisztek fokozott erőfeszítéssel és felelősségtu
dattal harcoltak. Általában a tanultakat jobban össze tudják kap
csolni a gyakorlati munkával, melynek következtében emelkedett 
a csapatok harckészültsége, harci összeforrottsága.

A tisztek növelték elméleti tudásukat, nagyobb a gyakorlati 
tapasztalatuk és módszertani tudásuk a csapatok kiképzésében, a 
szolgálat irányításában, melynek következtében a csapatok nagy 
részénél javult a kiképzés állapota, a csapatok, alegységek sza
bályzat szerinti rendje, a bel- és őrszolgálat.

A tiszthelyettesek többsége is kezdi megérteni felelősségteljes 
hivatását, s ennek megfelelően: jelentős munkát végeztek a szol
gálat, a fegyelem, a katonai-politikai kiképzés javítása érdekében, 
s ugyancsak derekasan helytálltak népünk ádáz ellenségeivel 
szemben levezetett operációk, karhatalmi intézkedések során.

Az anyagi-technikai szolgálat alapjában biztosította az egysé
gek, alegységek anyagi ellátását.
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A szorgalmas, odaadó munka eredményeképpen jó eredményt 
ért el a karhatalmi intézkedések végrehajtásában, objektumaink 
őrzésében, a harci és politikai kiképzésben a 4. zj. (parancsnoka: 
Fehér József áv. szds., politikai helyettese: Rák Ferenc áv. 
szds.), a 6. zj. (parancsnoka: Tóth Gyula áv. szds., politikai he
lyettese: Sztahü Mihály áv. szds.), az 1. zj. (parancsnoka: Mézes 
György áv. szds., politikai helyettese: Farkasinczki Géza áv. szds.), 
a 6. zj. 4. szd. (parancsnoka: Tapodi János áv. hdgy., politikai 
helyettese: Csentes Mihály áv. hdgy.), a 4. zj. 2. szd. (parancs
noka: Maczkó János áv. hdgy.), az 1. zj. av. szd. (parancsnoka: 
Bihari Sándor áv. hdgy., politikai helyettese: Balogh 4. Sándor áv. 
alhdgy.), all. zj. 3. szd. (parancsnoka: Bálint Ferenc áv. hdgy., 
politikai helyettese: Németh József áv. alhdgy.), az 1. zj. 2. szd. 
(parancsnoka: Puskás Ferenc áv. hdgy.), a 8. zj. 3. szd. 3. sz. 
(parancsnoka: Darabos János áv. alhdgy.).

A Belső Karhatalom fejlődése azonban még mindig lassú. 
A karhatalmi intézkedések végrehajtásában, objektumaink őrzésé
ben, a személyi állomány kiképzésében és nevelésében, az egysé
gek harckészültségében még komoly hiányosságok vannak.

A leglényegesebb hibák, hiányosságok a következők:

I. A fegyelmi helyzet nyugtalanító, igen magas a fegyelmezet
lenségek száma. Különösen nyugtalanító, hogy a tisztek fe
gyelme nem példamutató. A tisztek egy része nem követeli 
meg a szabályzatok előírásainak, a kiadott parancsok és uta
sítások maradéktalan végrehajtását, gyakran maguk sértik 
meg azokat, ami miatt a hadosztálynál nincs kellő rend és 
szervezettség, a szabályzatok a gyakorlatban nem váltak a 
katonai élet alapjává. Gyakoriak a törvénysértések, amelyek 
igen károsan befolyásolják a dolgozók és a Belső Karhatalom 
hadosztály közötti viszonyt, nagy számban fordul elő leittaso-
dás, botrányos verekedés. Továbbra is nagy számban fordulnak 
elő rendkívüli események, amelyek során egyes esetekben - 
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amellett, hogy komoly gazdasági károkat okoznak államunknak 
- emberélet is áldozatul esik.

A parancsnokok és politikai szervek sok helyen elhanyagol
ják kötelességeiket a személyi állományról való gondoskodás 
terén. Nem biztosítják, hogy a személyi állomány idejében és 
maradéktalanul megkapja járandóságait. Több helyen megen
gedhetetlen bánásmódban részesítik a harcosokat. A parancs
nokok és politikai szervek nem fordítanak kellő figyelmet a 
tisztek életkörülményeire, a személyi állomány panaszaira, ké
réseire gyakran nem gondoskodnak azok megnyugtató elinté
zéséről.

2. A politikai munka sok esetben elvont, el van szakadva az egy
ségek előtt álló szolgálati és kiképzési feladatoktól, nem bizto
sítja politikailag azok maradéktalan végrehajtását, továbbá 
azt, hogy a Belső Karhatalom hadosztály politikai-, katonai és 
fegyelmi helyzet terén egyaránt minőségi alakulat legyen. 
A parancsnokok és a politikai szervek sok helyen nem vették 
kellően igénybe ezen feladatok végrehajtása érdekében a párt
ós DISZ, szervezetek segítségét.
A tisztek marxista-leninista kiképzése, a tiszthelyettesi és le
génységi állomány politikai kiképzése alacsony színvonalon 
folyik, nem nevel kellő hazafiságra és proletárnemzetközi
ségre. Igen elhanyagolt haladó nemzeti hagyományaink taní
tása, a szocializmus építésében eddig elért eredményeink, né
pünk hősi erőfeszítéseinek és a soronlévő feladatok ismerte
tése.

A politikai kiképzésben nem kapott kellő helyet a kommuniz
must építő Szovjetunói élenjáró szerepének ismertetése a bé
kéért folyó harcban, a Szovjetuniónak a gazdasági és kulturá
lis téren elért eredményeinek tudatosítása, továbbá a népi 
demokratikus országok népeinek gazdasági, kulturális fejlő
dése, az imperialista elnyomás ellen küzdő népek szabadság
harca, elért sikerei. A politikai kiképzés nem leplezi le elég 
konkrétan a személyi állomány előtt az imperialisták háborús 
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törekvéseit, a Szovjetunió tapasztalatai alapján a belső osz
tályellenség, különösen a kulákság aknamunkáját és módsze
reit, nem nevel kellően az ellenség gyűlöletére.
Az eszmei - politikai kiképzésben megtalálhatók a dogmatiz- 
mus, az elvontság, a betűrágás káros módszerei. A foglalko
zások vezetői kevés módszertani tudással rendelkeznek, a fel
sőbb politikai szervek pedig nem nyújtottak ebben megfelelő 
segítséget nekik. Nem folyik kielégítően a tisztek általános mű
veltségének emelése, mert a parancsnokok és a politikai szer
vek egyes helyeken lebecsülik azt.
Hiányosságok vannak a személyi állomány kulturális szükség
leteinek biztosításában, sok helyen elhanyagolják a kultúr- és 
sporttömegmunkát.

3. A karhatalmi intézkedések, operációk megszervezése és végre
hajtása nem elég tervszerű. A parancsnokok nem minden eset
ben hoznak helyes elhatározást, a törzsek pedig nem tudják 
még mindenütt a szükséges harci okmányokat megfelelően ki
dolgozni. Gyakori, hogy az operációk végrehajtásánál nem ké
peznek tartalékot; híradós alegységet nem alkalmaznak, vagy 
azoknak nem adnak feladatot. Előfordul, hogy nem szervezik 
meg az operációk anyagi biztosítását.
A karhatalmi intézkedések során gyengén alkalmazzák a har
cászati szabályzat elveit. Az alparancsnokokkal nem eléggé is
mertetik a feladat végrehajtásának módszerét s ezért a feladat 
végrehajtásában sok hiba fordul elő. Különösen gyenge az 
együttműködés, az álcázási* és a menetfegyelem. A végrehaj
tott karhatalmi feladatokat, vagy egyéb rendkívüli eseménye- 
nyeket későn, vagy hiányosan jelentik.

4. Egyes parancsnokok lebecsülik a harckészültség állandó eme
lésének jelentőségét. Mások a harckészültség fogalmát leszű
kítik az egység riadóztatására. Komoly hiba, hogy a riadókat 
nem a valóságos helyzetnek megfelelően hajtják végre. A pa
rancsnokok különböző lazaságokat engednek meg. Előfordult, 
hogy a riadók végrehajtásának idejét előre közölték a harco
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sokkal. Egyes alegységeknél alacsony a riadók begyakorlott
sági foka, hiányos a felszerelés, sok az üzemképtelen gépkocsi; 
a tisztek kiértesítése nem történik meg az előírt időre, s elha
nyagolják az összeköttetést. Nem kielégítő az őrzendő objek
tumok műszaki - technikai kiépítettsége sem.

5. Az őrszolgálat ellátása több helyen még mindig nem a Szol
gálati Szabályzat szerint történik. A parancsnokok és alpa- 
rancsnokok nem fordítanak kellő gondot a szabályzatokban 
foglalt előírások tökéletes végrehajtására. Megelégednek a 
szolgálat mechanikus ellátásával, nem adnak a harcosoknak 
gyakorlati módszereket az ellenség támadási lehetőségeinek 
elhárítására vonatkozóan. A harcosok még nem minden őrhe
lyen tekintik harcfeladatnak a szolgálat ellátását, mert a pa
rancsnokok és a politikai apparátus nem tudatosítja kellően a 
szolgálat ellátásának fontosságát.

A szolgálati iratokat több helyen még mindig helytelenül ve
zetik. Ez különösen fennáll a 8. zj. Hajmáskér-i őrségén és a 
7. zj. Törökbálint-i századánál. Az ellenőrzések gyakran me
chanikusak, megállapítják a hiányosságokat, de azok kijavítá
sához nem adnak konkrét segítséget.

6. Alacsony színvonalú a tisztek katonai tudása, a parancsnokok 
nagyrésze még mindig lebecsüli a tisztek továbbképzését. El
hanyagolják a kiképzés személyes irányítását és ellenőrzését. 
A csopor-tos foglalkozások nem biztosítják megfelelően a tisz
tek parancsnoki készségének kifejlődését.
Sokan távolmaradnak a foglalkozásokról, s a parancsnokok 
nem követelik meg az elmaradt foglalkozások pótlását.

A tisztek gyengén ismerik az alapvető harcászati elveket és a 
szabályzatokat, fegyvernemi ismeretük sem kielégítő. Nem is
merik az egyes fegyvernemek, csapatok és alegységek harci 
szervezését, nem tudnak helyes számvetéseket végrehajtani.
A törzskiképzés állapota nem kielégítő. Számos tiszt nem is
meri a hadműveleti okmányokat, csapatjelzéseket és rövidíté-
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seket; rajzkészségük alacsonyfokú. Hiányos a tisztek tereptani 
tudása. Csak gyengén ismerik a térképeket, nem tudnak meg
felelően tájékozódni a terepen.
Alacsony színvonalú a tiszthelyettesek tudása, s igen gyenge 
a módszertani felkészültségük. A parancsnokok nem értik meg 
a tiszthelyettesek helyét és szerepét az alegység életében, szol
gálatában, kiképzésében, fegyelmi helyzetében. így a tiszthe
lyetteseknek nincs kellő tekintélyük, amiért a parancsnokok és 
politikai szervek felelősek, mert nem támasztanak komoly kö
vetelményeket a tiszthelyettesi állománnyal szemben, nem biz
tosítják jogaikat, problémáikkal nem foglalkoznak. Nem értet
ték meg, hogy a tiszthelyettes a tiszt segítője, a harcosok ne
velője, legközvetlenebb elöljárója.
A speciális harcászatot nem egységesen, gyakran helytelen 
elvek alapján oktatják, nem használják fel megfelelően a har
cászati szabályzatban rögzített elveket, s az eddigi tapasztala
tokat. A speciális harcászatnak ez a hibája nagymértékben 
csökkenti a csapatok harcértékét.
Az alegységek kiképzésénél a harcászati foglalkozásokat nem 
kapcsolják össze kiegészítő tantárgyakkal (műszaki, vegyvé
delmi, tereptan, testnevelés), ennek következtében a harcosok 
a harcászati gyakorlatok alkalmával nem ismerik kellően az 
alapkövetelményeket (álcázás, kúszás, lövészelemek kiásása). 
A lőkiképzés terén alapvető hiányosság, hogy a tisztek nagy
része nem ismeri jól a Lövészeti Szabályzat általános határoz- 
ványait; a lőgyakorlatok végrehajtásának módszereit. A lő- 
gyakorlatokat sok esetben minden előkészület nélkül, a sza
bályzattól eltérő könnyítésekkel hajtatták végre. A hiányos fel
készülés miatt a harcosok nem ismerik eléggé a lőgyakorlatok 
követelményeit, alakiságát, a tüzelési testhelyzeteket, tüzelési 
fogásokat és az egyes lőszámok időnorma szerinti végrehaj
tását. Az oktatás nem a lőkiképzési komplexum szerint folyik, 
hanem felkészületlenül, terven felüli lőszámok beállításával 
akarják emelni az eredményeket. Tisztjeink nem tudnak lőni 
pisztollyal és a többi gyalogsági fegyverekkel.
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A tüzér, aknavető és páncélos alegységek kiképzésében leg
főbb hiányosság az, hogy a tisztek elhanyagolják saját szak
kiképzésüket; nem tudják módszeresen oktatni beosztottaikat, 
nem ismerik az új kiképzési elveket.

Hiányosság van a katonás magatartás terén is, mert a pa
rancsnokok nem követelik meg az alaki előírások szigorú be
tartását s ők maguk sem példamutatóak.
A parancsnokok elhanyagolták a katonai testnevelést és a kö-
zelharckiképzést, különösen a szertornakiképzést. A testneve
lés nem biztosította megfelelően a harcosok szívósságát, álló
képességét az ellenség elleni harcban.

A hadtáp beosztottak képzettsége alacsony. A Hadtáp Osztály 
és a csapatok parancsnokai elhanyagolták a hadtáp alegységek 
kiképzését.

Ezek a leglényegesebb hibák, hiányosságok. Ezt a hely
zetet gyökeresen meg kell változtatni. Ennek érdekében az 
1953/54. kiképzési év főfeladatát a következőkben határozom 
meg:

Meg kell szilárdítani, el kell mélyíteni és tovább 
kell fejleszteni eddig elért eredményeinket. Tisztje
ink elméleti tudását és gyakorlati tapasztalatait ki 
kell szélesíteni. Magasabb színvonalra kell emelni a 
parancsnokok és törzsek szervezési és vezetési kész
ségét. Ennek alapján lényegesen gyorsabb ütemű, 
minőségi változást kell elérni a karhatalmi és őr
szolgálatban, a harci és politikai kiképzés, valamint 
a harckészültség terén, s az 1954. év végére el kell 
érni, hogy a Belső Karhatalom politikailag, fegyel- 
mileg és katonailag minőségi alakulattá váljon.

Ezért:

1. Meg kell szilárdítani s magas fokra kell emelni a Belső Kar
hatalom fegyelmi helyzetét, a személyi állomány erkölcsi, po- 
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litikai színvonalát, ami a további fejlődés legalapvetőbb felté
tele.

2. Tovább kell javítani a speciális harcászati képzettséget, mini
mumra kell csökkenteni az eredménytelen karhatalmi alkal
mazások számát, fejleszteni kell objektumaink őrzését.

3. A korszerű és fokozott követelményeknek megfelelően magas 
színvonalra kell emelni a parancsnokok és törzsek vezetési 
készségét, hogy képesek legyenek bonyolult körülmények kö
zött karhatalmi feladatok végrehajtására.

4. A parancsnokok és törzseik tekintsék döntő feladatuknak, hogy 
elmélyítsék alparancsnokaik tudását és nagymértékben növel-
jék gyakorlati tapasztalataikat. Tanítsák meg a karhatalmi 
feladatok tökéletes végrehajtására és az objektumok őrzésével 
kapcsolatos összes tennivalókra.

5. A tiszthelyettesi állományt fokozottabban fel kell használni a 
fegyelem megszilárdításában, a harcosok nevelésében, az ob
jektumok őrzésében és a karhatalmi feladatok végrehajtásá
ban. Minden parancsnok köteles tiszthelyettesei tekintélyét a 
legmesszebbmenően biztosítani, elméleti és gyakorlati tudásu
kat rendszeresen növelni.

A kitűzött cél elérése érdekében

. megparancsolom:
A politikai munka terén.

A parancsnokok és a politikai szervek mozgósítsák az egész 
személyi állományt a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezető
sége 1953. június 27-28-i és október 31-i határozatának és az 
ezen alapuló kormányprogram maradéktalan végrehajtására. 
A politikai munka alapját ezen határozatok, továbbá a SZKP. 
XIX. Kongresszusának határozatai és Sztálin elvtársnak „A szo
cializmus közgazdasági problémái a Szovjetunióban” c. zseniális 
műve képezzék.

ÁBTL - 4.2 - 2-6204/1953 /11



- 10 -

A parancsnokok és a politikai szervek a nevelőmunka minő
ségi megjavításával, a tisztek fegyelmének megváltoztatásával, a 
szabályzatokban biztosított összes lehetőségek - különösen a ju
talmazások és dicséretek - fokozottabb alkalmazásával biztosít
sák az öntudatos, katonai vasfegyelem megszilárdítását. A politi
kai szervek a párt- és DISZ szervezetekben folyó nevelőmunka 
megjavításával biztosítsák a kommunisták és DISZ tagok példa
mutatását a fegyelemben. A szabályzatokat gyakorlatilag a kato
nai élet alapjává kell tenni. Minden törvényes eszközzel biztosítani 
kell a szigorú katonás rend és szervezettség megteremtését és 
megszilárdítását. A rendkívüli eseményeket a minimumra kell 
csökkenteni és biztosítani kell, hogy rendkívüli eseményből 
emberélet ne essen áldozatul.

Alapvetően meg kell változtatni a személyi állományról való 
gondoskodást, a beosztottakkal való bánásmódot. A parancsnokok 
és a politikai szervek szüntelenül biztosítsák, hogy a személyi állo
mány idejében és maradéktalanul megkapja járandóságait, illet
ményeit és a legszigorúbban kell fellépni minden olyan jelenség
gel szemben, amely a személyi állomány járandóságainak, illetmé
nyeinek legkisebb megcsorbítását is jelenti. Rendszeresen tanul
mányozni kell a személyi állomány kéréseit, panaszait és biztosí
tani kell azok megnyugtató elintézését. A parancsnokok és politi
kai szervek fordítsanak különös figyelmet a tisztek, a továbbszol
gáló tiszthelyettesek és családtagjaik életkörülményeire, anyagi 
és kulturális ellátottságuk biztosítására.

A Belső Karhatalom hadosztály egész személyi állományát 
fokozottabban harcos kommunista szellemben hazafiságra, prole
tárnemzetköziségre kell nevelni, állandóan emeljék politikai öntu
datát, amely munkába szélesebb mértékben kell bevonni a párt
ós DISZ szervezeteket. A politikai szervek a nevelőmunka tartal
mában rendszeresen dolgozzák fel haladó nemzeti hagyományain
kat, népünknek a szocializmus építése érdekében kifejtett hősi erő
feszítéseit, harcait, győzelmeit.

A parancsnokok és a politikai szervek neveljék szüntelenül a 
személyi állományt a Haza, a Párt, a felszabadító Szovjetunió 
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iránti szeretetre és hűségre, a testvéri népi demokratikus országok 
népei és az imperialista elnyomás ellen küzdő népek ügye iránti 
szolidaritásra. Fokozottabban biztosítsák a személyi állománynak 
a hazafiság szellemében a Belső Karhatalom szeretetére nevelését, 
annak elmélyítését, hogy a Belső Karhatalomnál szolgálatot telje
síteni kitüntető feladat. A szolgálati kötelességek teljesítésében ki
tűnt elvtársakat fokozottabban kell jutalmazni és népszerűsíteni, 
hogy példájuk serkentőleg hasson az egész személyi állományra. 
A nevelőmunka minőségi megjavításával ki kell alakítani az egész 
személyi állományban a felelősséget azért, hogy a Belső Karha
talom hadosztály politikailag, katonailag, fegyelmileg minőségi 
alakulattá váljon. Ugyanakkor erélyesen fel kell lépni az „avant- 
gardizmus” minden megnyilvánulásával és egyéb káros jelenség
gel szemben, amely akadályozza ennek megvalósítását. Mindezek 
alapján el kell érni, hogy a harcosok amellett, hogy kiváló kato
nák, egyben jó népnevelők is legyenek.

A személyi állományt a munkásosztály, a dolgozók iránti sze
retetre és érdekeik állhatatos védelmezésére, a szocialista törvé
nyesség követelményeinek feltétlen betartására és érvényesítésére 
kell nevelni. Nagy figyelmet kell fordítani Pártunk és Kormányunk 
parasztpolitikájának tanítására, a Szovjetunió tapasztalatai alap
ján a belső osztályellenség, különösen a kulákság aknamunkájának 
és módszereinek tudatosítására, leleplezésére. Biztosítani kell a 
területi párt- és tömegszervezetekkel való kapcsolat elmélyítését. 
Szigorúan fel kell lépni minden törvénytelenség, a dolgozók érde
keit sértő, a dolgozók és a Belső Karhatalom hadosztály közötti 
viszonyt romboló magatartás ellen.

Feltétlen biztosítani kell a tiszti állomány kommunista szelle-
mének, hivatásszeretetének, felelősségének elmélyítését és megszi
lárdítását. A tiszteket önmagukkal és alárendeltjeikkel szemben 
igényességre és arra kell nevelni, hogy szolgálati idejüket a beosz
tottak körében végzett nevelőmunkával töltsék el. A parancsno
kok, mint egyszemélyi vezetők céltudatosabban és aktívabban irá
nyítsák a politikai munkát, amelyhez a Belső Karhatalom hadosz
tály politikai osztály nyújtson fokozott segítséget.
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A parancsnokok és a politikai szervek biztosítsák, hogy a poli
tikai munka szorosan kapcsolódjék a szolgálati és a kiképzési fel
adatokhoz, hatékonyan segítse azok maradéktalan végrehajtását. 
A politikai szervek szüntelenül harcoljanak a szolgálatban és ki
képzésben megmutatkozó harcszerűtlenségek és egyéb szabályta
lanságok ellen. Az ezredek, zászlóaljak politikai szervei nyújtsa
nak a századparancsnokoknak, politikai helyetteseknek több gya
korlati segítséget munkájukban, emeljék gyakorlati tudásukat, 
biztosítsák, hogy a politikai munka súlypontja a század legyen.

Biztosítani kell a tisztek marxista-leninista kiképzésében, a 
tiszthelyettesek és legénység politikai oktatásában a témák alapos, 
elmélyült tanulmányozását és különösen a tisztek rendszeres rész
vételét a foglalkozásokon. A tisztek marxista-leninista kiképzésé
nek alapvetően azt a célt kell szolgálnia, hogy elősegítse parancs
noki tevékenységüket. A politikai foglalkozásvezetők felkészíté
sének megjavításával, módszertani tudásuk emelésével biztosítani 
kell a politikai foglalkozások magas színvonalát, a tiszthelyettesi 
és legénységi állomány politikai tudásának növelését.

A politikai nevelés minden területén meg kell szüntetni az el
vontságot, dogmatizmust, a káros magoltatást.

A politikai szervek tevékeny felvilágosító munkával biztosít
sák, hogy a személyi állomány rendszeresen tájékozott legyen a 
nemzetközi és belpolitikai kérdésekben, alaposan ismerje a párt
ós kormányhatározatokat, megértse és híven kövesse pártunk és 
kormányunk politikáját, a béketábor harcát, világosan lássa és lep
lezze le az amerikai imperialisták és csatlósaik háborús törekvé
seit, aknamunkáját, módszereit és mindent kövessen el saját sorai 
politikai egységének megszilárdításáért. Biztosítani kell a politikai 
tájékoztatók és tömegpropaganda előadások magas színvonalát a 
törzsekben és századoknál egyaránt.

A parancsnokok és politikai szervek fordítsanak nagy figyel
met a személyi állomány, különösen a tisztek általános műveltsé
gének emelésére, kulturális szórakozásuk biztosítására.
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Speciális harcászat terén.

A parancsnokok biztosítsák, hogy minden karhatalmi intézke
dés maradéktalanul dolgozó népünk érdekének védelmében legyen 
végrehajtva. El kell érni, hogy a Belső Karhatalom beosztottai az 
imperialista ügynökök és diverzánsok felkutatásának, üldözésének, 
elfogásának és megsemmisítésének mestereivé váljanak és ki
válóan értsenek a belső osztályellenség támadó kísérletének 
visszaveréséhez. Minden erővel fejleszteni és tökéletesíteni kell a 
tisztek, parancsnokok vezetési készségét a karhatalmi intézkedé
sek, operációk levezetésében, ellenséges csoportok provokációs 
kísérleteinek meghiúsításában, felszámolásában.

Gyors ütemben kell emelni a Belső Karhatalom harcké
szültségi fokát - különösen a karhatalmi csapatoknál - s 
1954. év végére el kell érni, hogy minden időben, bármilyen 
viszonyok és körülmények között tökéletesen fel legyenek 
készülve karhatalmi feladatok végrehajtására. Ezért minden 
parancsnoknak és tisztnek állandó kötelességévé teszem a kar
hatalmi intézkedések, operációk állandó értékelését és tanulmá
nyozását, az ellenség módszereinek alapos megismerését. Ezeket 
a tapasztalatokat a csapatok életében, gyakorlati munkájá
ban használják fel. Minden parancsnoknak és tisztnek harcá
szati tudását olyan fokra kell emelni, hogy kiválóan képes 
legyen a rábízott csapatot, alegységet irányítani, vezetni.

A csapatok speciális kiképzésének megjavítása céljából a 
Belső Karhatalom hadosztályparancsnoksága a karhatalmi intéz
kedések tapasztalatait, - jó és rossz példáit - kiképzési célra 
folyamatosan dolgozza fel és a csapatoknak adja ki.

A parancsnokok és törzsek sajátítsák el az operációk meg
szervezését és vezetésének módját. Tanulják meg és gyakorol
ják az operációk alatt kidolgozandó okmányok elkészítését.

A speciális harcászat elveinek fokozott elsajátítása érde
kében a Belső Karhatalom ideiglenes segédletét 1954. évi 
január hó 31-ig ki kell adni. A Belső Karhatalom hadosztály-
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parancsnoka szervezze meg, hogy a tiszti állomány az Ideig 
lenes Karhatalmi Segédletből 1954. évi május hó 1-ig eredmé
nyesen levizsgázzon.

Őrszolgálat terén.

Tovább kell fejleszteni, tökéletesíteni és aktívvá kell tenni 
az objektumok őrzését. Minden harcosnak tökéletesen meg kell 
ismernie őrhelyét és ennek környékét. El kell érni, hogy harco
saink éberen, a legkisebb jelenségekre is felfigyelve, tökéletesen 
elsajátítsák a kémek, ügynökök leleplezését és az őrhelyen 
való elfogást.

Biztonságosabbá kell tenni az objektumok védelmét, gya
koroltatni kell az objektum ellen irányuló támadás meghiúsí
tását. Ezért az objektumokat be kell rendezni és műszakilag 
elő kell készíteni az ellenség támadásának elhárítására. Az 
elhanyagolt és hiányos műszaki berendezéseket 1954. évi feb
ruár hó 1-ig ki kell javítani.

Az őrzés biztonságosabbá tétele érdekében fokozottabban 
kell alkalmazni a technikai eszközöket és szolgálati kutyákat, 
azok kiképzésére nagyobb gondot kell fordítani. Egységessé kell 
tenni a technikai eszközöket. 1954. április 1-ig el kell készíteni 
az objektumok őrzésében alkalmazandó technikai eszközök 
egységes vázlatát.

Az objektumok őrzésénél meg kell valósítani a Szolgálati 
Szabályzat előírásainak maradéktalan végrehajtását. 1954-ben 
valamennyi objektumon fel kell fektetni az egységes szolgálati 
dokumentációt. El kell érni, hogy a szolgálati iratok megfelel
jenek a helyi sajátosságoknak, s azok mindenben az objektum 
biztonságosabb őrzését segítsék elő. A szolgálati iratok tartal
mát a harcosokkal a rájuk vonatkozó mértékben ismertetni kell.

Az őrszolgálat megjavítása érdekében a törzsek fokozzák 
az ellenőrzést az őrségek felé és nyújtsanak gyakorlati segít
séget a hiányosságok kiküszöbölésére.
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Harckészültség terén.

A hadosztályparancsnokság törzse minden bizottsági ellen
őrzésnél ellenőrizze a csapatok harckészültségét, a riadók 
végrehajtását, a begyakorlottság fokát, a karhatalmi lőszer fel- 
töltöttségét és állapotát. Ezen kívül 1954-ben háromszor hajt
sanak végre ellenőrzést a parancsnok, vagy a törzsparancsnok 
vezetésével, amely kizárólag a harckészültség alapos ellenőrzé
sére irányuljon. Minden alegységnél és törzsnél rendszeresen 
gyakorolni kell a riadókat. Havonta egy harckészültségi és egy 
laktanyavédelmi riadót kell végrehajtani. El kell érni, hogy az 
ezredek és zászlóaljak törzseikkel az előírt időnormán belül, 
a szükséges felszereléssel harckész állapotban legyenek.

Harckész állapotba kell helyezni a Belső Karhatalom had
osztály törzsét. Ennek érdekében •- az elhelyezés és szervezés 
szerint - 1954. január 31-ig felül kell vizsgálni és át kell dol
gozni a Belső Karhatalom hadosztályparancsnokság riadóter
vét. Az átdolgozott riadótervek alapján havonta egy alkalom
mal gyakorolni kell a riadó végrehajtását.

Kiképzés terén.

Az 1953/54. kiképzési évben tovább kell fejleszteni az 
elmúlt év eredményeit, különös gondot fordítva a harcászati, lő- 
kiképzés és a speciális harcászati kiképzés színvonalának emelé
sére. A parancsnokok és törzsek még alaposabban és mélyre
hatóbban tanulmányozzák a szovjet harcászati elveket, a Nagy 
Honvédő Háború tapasztalatait és sajátítsák el a csapatok har
cának korszerű vezetését.

A tiszti kiképzés és a törzsek kiképzése terén.

Az 1952/53. kiképzési év harcászati anyagának alapos 
átismétlésével el kell érni, hogy a tiszti állomány kifogástala
nul elsajátítsa:

- tábori típusú megerődített állásvédelem általános elveit, 
a védelem megszervezését és a védelmi harc vezetését,
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- a tábori típusú megerődített állások áttörésének álta
lános elveit, a támadás megszervezését és a támadó 
harc vezetését.

Alaposabbá kell tenni a tisztek harcászati ismereteit. A 
szabályzatok rendszeres tanulmányozásával sajátítsák el az 
alapvető harcászati elveket. A minőségi elsajátítás céljából a 
foglalkozásokon a szemléltető vázlatokat és oktató falitáblá
kat széleskörűen kell alkalmazni.

Meg kell javítani a tisztek fegyvernemi kiképzését. A pa
rancsnokok és törzsek sajátítsák el az együttműködő fegyver
nemek feladatait, szervezését, harci sajátosságait. Fokozni kell 
a tisztek és törzsek tereptani felkészültségét. Minden tisztnek 
meg kell ismernie a térképet, el kell sajátítani a terepen való 
tájékozódást és mozgást, térkép és tájoló segítségével.

Tovább kell fokozni a tisztek speciális harcászati tudását. 
Csoportos foglalkozások és törzshadijátékok levezetésével el 
kell érni, hogy a törzsek, - mint a parancsnokok vezető szer
vei - jól tudjanak működni. Emelni kell a törzsbe beosztott 
tisztek tudását, szervezőképességét, törzskultúráját. A parancs
nokok tanítsák meg a beosztott tisztjeiket egyéni fegyverükkel 
lőni.

A harcosok és tiszthelyettesek kiképzése.

A csapatok speciális harcászati kiképzésének megjavítása 
céljából a Belső Karhatalom hadosztályparancsnokság a karha
talmi és őrségi tapasztalatokat a csapatoknak adja ki.

Minden parancsnok felelős, hogy beosztott tisztjei, tiszthe
lyettesei az ideiglenes Speciális Harcászati Utasítást és az ope
rációkkal kapcsolatos alapvető rendeleteket elsajátítsák és 
azok szerint folytassák a kiképzést.

Nagyobb gondot kell fordítani a harcosok kiképzésénél az 
ellenség elleni harc taktikájára, az elfogás, megsemmisítés 
módszerére. A speciális kiképzést csak tisztek vezethetik.

ÁBTL - 4.2 - 2-6204/1953 /18



- 17 -

A harcosok kiképzésében a harcászati kiképzést alapvető 
kiképzési-ágnak kell tekinteni. A harcászati kiképzésnél az egyes 
harcos kiképzésére és a harcászati alaki foglalkozásokra kell 
súlyt képezni. A harcászati kiképzést gyakorlatiassá kell tenni. 
A foglalkozásokon a harchelyzetnek megfelelő követelményeket 
kell támasztani. A kötelékkiképzést a parancsnokok személyesen 
vezessék. A harcászati kiképzés 30%-át éjszaka kell végre
hajtani.

A foglalkozásokat alaposan elő kell készíteni, ezért a tiszt
helyetteseknek rendszeres módszertani segítséget kell adni. A 
tiszthelyettesek rajparancsnoki kiképzését a kiképzés kezdetétől 
folyamatossá kell tenni.

A lőkiképzést az 1953/54. kiképzési évben továbbra is döntő 
kiképzési ágnak kell tekinteni. Az előírt lőgyakorlatok végrehaj
tásánál szigorúan meg kell követelni a Lövészeti Szabályzat elő
írásainak betartását, attól való legkisebb eltérést, vagy a lőgya
korlatok végrehajtásánál a könnyítés megengedését, a szabály-
zatok durva megsértésének, a karhatalom hadrafoghatóságát, 
harckészültségét akadályozó mulasztásnak kell tekinteni.

Az alegységek lövészetét csak a felkészülés ellenőrzése 
után szabad engedélyezni, s először a tisztekkel kell a lőgyakor- 
latot végrehajtatni. Az a parancsnok, aki az egység előtt álló 
lőfeladatot nem megfelelően hajtotta végre, egységének lövé
szetét nem vezetheti. Az ezred, zj. pk.-ok és törzseik kötelesek 
a felkészülést minden alegységnél ellenőrizni és minden második 
hónap utolsó szombatján ellenőrző lövészetet tartani. Az ellen
őrző lövészet eredményeit jegyzőkönyvbe rögzítve a BM. BK. ho. 
pság-nak kell felterjeszteni.

A tiszti és tiszthelyettesi állományt a Lövészeti Szabályzat 
általános részeiből folyamatosan le kell vizsgáztatni.

A lőkiképzésnél külön súlyt kell helyezni a karhatalmi és 
őrszolgálat kiváló ellátását biztosító lőgyakorlatokra. A kikép
zési év végére a BM. BK. alakulatai lőkiképzésből „Jó” és 
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„Kiváló” eredményt érjenek el. A lőeredmények fokozása céljá
ból az 1953/54. kiképzési évben lőversenyeket kell rendezni.

Meg kell valósítani a BM. BK. csapatainál a szabályzat 
szerinti életet, a Szolgálati Szabályzatban rögzített előírások 
szigorú betartását.

Műszaki kiképzés terén el kell érni, hogy minden harcos 
a megadott időnormákon belül helyesen tudja végrehajtani az 
egyes harcos műszaki kötelmeit.

Minden harcossal el kell sajátíttatni a gázálarc haszná
latát és gázzal szennyezett terep áthidalását. Állandó gyakor
lással biztosítani kell, hogy a harcosok az 1953/54. kiképzési év 
végére 5 óra hosszat tudjanak egyfolytában gázálarcban tar
tózkodni, harcgyakorlatot végrehajtani.

Meg kell javítani a testnevelési és közelharckiképzést, külö
nösen a szertornakiképzést. Fokozni kell a harcosok állóképessé
gét és szívósságát, képessé kell tenni őket arra, hogy megeről
tető harcfeladatokat is eredményesen tudjanak végrehajtani.

Tüzérkiképzés terén.

A páncéltörő és aknavető alegységek tökéletesítsék a köz
vetlen irányzással történő lövészet végrehajtását nappali és éjjeli 
viszonyok között. Álló célra, bármilyen irányban mozgó harc
kocsikra, harckocsi csoportokra. Legyenek képesek felbukkanó 
célok gyors és pontos leküzdésére. Tudjanak működni védelem
ben, század harckocsi elhárító támpontban és zj. harckocsi elhá
rító csomópontban. A tüzér- és aknavető tisztek fordítsanak 
fokozott figyelmet a páncéltörő, aknavetős alegységek vezeté
sére menetben és harcban. A tűzfeladatokat gyors ütemben 
készítsék elő és a szükséges lőszerszámvetéseket helyesen végez
zék el. Tanulják meg kezdő elemekkel - az időjárási viszonyok 
figyelembevételével - a pontos eljárással történő kiszámítást. 
Tanulmányozzák a lőszerszabályzatot, sajátítsák el a hatástűz 
és rombolótűz végrehajtását. Az aknavető alegységek tökélete
sítsék a megosztott irányzással történő lövészet elsajátító- 
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sát álló és mozgó célokra, nappali és éjjeli viszonyok között. 
Legyenek képesek különböző tűzfeladat megoldására, fedett 
tüzelő állásban.

Harckocsizó alegységek.

Ki kell képezni a harckocsivezetőket a roham teljes sebes
séggel való végrehajtására, a manőverezésre és a terepadta 
lehetőségek kihasználására.

Tanulják meg a harckocsi vezetését lezárt rések mellett, 
nehéz terepen, fokozott sebességgel éjjel és nappal. Tovább kell 
tökéletesíteni a harckocsi lövészetet álló helyzetből, megállás
ból mozgó és felbukkanó célokra. A harckocsizó tisztek sajátít
sák el a harckocsi és a gépesített csapatok alkalmazásának 
módját, a harc megszervezését és a többi fegyvernemekkel 
való együttműködés biztosítását. Sajátítsák el a közvetlen irány
zás módjait.

Híradó alegységek.

A híradás terén ki kell képezni a híradó alegységeket a 
híradás folyamatos biztosítására a harc minden nemében, bo
nyolult helyzetekben, bármilyen időjárási viszonyok között, külö
nösen a harc dinamikájában. Az össz-fegyvernemi törzsek tiszt
jeivel ismertessék meg a rendszeresített rádiókészülékeket, 
tanulják meg azon a távbeszélgetést. A pk-okat képezzék ki az 
emü. híradás megszervezésére és a híradóeszközökkel való 
manőverezésre. Képezzék ki a híradó tiszteket a hir. központ 
parancsnok, a hír. ügy ti. és a hír. iránypk. beosztásával járó 
kötelmek maradéktalan végrehajtására.

A rádió és távírász beosztásban lévő tisztek tegyék le az 
oszt. távírász vizsgát. A rádió- és géptávírászok tanulják meg 
az összeköttetés gyors megteremtését, a készülékeken folyó 
üzem hosszantartó, hibátlan biztosítását. Szüntessék meg a rej
tett vezetés terén fennálló szabálytalanságokat.
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Emeljék a tiszthelyettesek felelősségét egységeik szakszerű 
kiképzése terén és biztosítsák, hogy azokat helyesen tudják irá
nyítani az állomások telepítése közben.

Hadtápszolgálat.

A parancsnokok és alparancsnokok sajátítsák el egyéni 
tanulás keretében mindazokat a szabályzatokat, amelyek szüksé
gesek a hadtápszolgálat szakszerű ellenőrzéséhez. A Szolgálati 
Szabályzatban előírt anyagi ellenőrzéseket minden körülmények 
között hajtsák végre.

A parancsnokok hadtápszerveiket mindig idejében s meg
felelő mértékben tájékoztassák a csapat előtt álló feladatokról, 
hogy annak anyagi megalapozását biztosítani tudják. A htp. pk- 
ok legyenek állandóan tájékozottak a csapat anyagi helyzetéről, 
a harcosok, tiszthelyettesek, tisztek anyagi ellátásáról.

Meg kell szüntetni a szabályzatokkal ellentétes intézkedé
seket. Ne engedjék meg a parancsnokok, hogy egyes beosztot
tak a Belső Karhatalom tulajdonát képező gépjárműveket, 
motorkerékpárokat és egyéb anyagokat magáncélra használják 
fel. A parancsnokok állandóan fordítsanak figyelmet a harcosok 
élelmezésére, ruházkodására és általában az életkörülményeikre.

Tiszt Elvtársak!
Ezek a nagy feladatok megkívánják, hogy az egész személyi 

állomány teljes erőfeszítéssel, lelkes odaadással munkálkodjon 
azon, hogy parancsomban megjelölt hibákat és hiányosságokat 
gyorsan kiküszöböljék és az 1954-es év végére a Belső Karha
talom politikailag, katonailag és fegyelmileg minőségi alakulattá 
váljék, olyanná, melyre Pártunk Központi Vezetősége, Népköz
társaságunk Kormánya minden körülmények között biztosan 
számíthat.

E feladatok végrehajtásában nagy felelősség hárul a 
parancsnokokra, tisztekre. Feladataikat csak úgy tudják sikerrel 
végrehajtani, ha a Belső Karhatalom egész tiszti állománya 
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megérti hivatása jelentőségét, felismeri a Belső Karhatalom 
szerepét és jelentőségét belső rendünk biztosításában, a dolgo
zók érdekeinek védelmében és mélyen átérzi felelősségét a 
Belső Karhatalom további fejlődése iránt és szolgálatát, felada
tait öntevékenyen, áldozatkészen, legjobb tudása szerint 
hajtja végre.

E feladatok végrehajtásában dolgozó népünk, nagy 
Pártunk, Kormányunk továbbra is minden segítséget megad és 
minden feltételt biztosít ahhoz, hogy a Belső Karhatalom had
osztály maradéktalanul megfelelhessen az eléje állított 
célkitűzéseknek.

Tiszt Elvtársak!
Elvárom, hogy az 1953/54-es kiképzési évben e megtisztelő 

feladatokhoz méltó felelősségérzettel, hivatástudattal és szor
galommal végezzék munkájukat és odaadóan harcoljanak dol
gozó népünk, Pártunk és Kormányunk által kitűzött feladatok 
maradéktalan végrehajtásáért, egységeik harckészültségének 
magas színvonalra való emeléséért.

PIROS LÁSZLÓ s. k.
áv. vezérőrnagy

a Belügyminiszter I. helyettese
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