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Budapest, 1951.május 4-én.

Az ÁVH. operatív kádereinek szakmai 
továbbképzése az egész ország területére kiter
jedően folyik. Az eddigi továbbképzés eredménye 
megmutatkozik az operatív munka minőségének ja
vulásában.

Azonban a szakmai továbbképzésben van
nak hiányosságok. Hiányosság mutatkozik azon a 
téren, hogy az operatív vezető káderek egy része 
sokszor szakmai munkára hivatkozva nem vesz részt 
egyes előadásokon, nem ismeri fel eléggé a szak
mai képzettség növelésének jelentőségét, egyik
másik vezető bajtárs az osztályán folyó szakmai 
továbbképzést nem támogatja eléggé, nem ellenőr
zi az előadásokat és nem nyújt megfelelő segítsé
get a szakmai oktatás szervezeti és elméleti szín
vonalának emelése érdekében.

Komoly hiányosságot jelent és zavaro
kat okoz a szakmai továbbképzés menetében az a 
körülmény, hogy egyes előadók nem készítik el idő
ben előadásaikat, vagy azokat az utolsó időben 
lemondják.

Ennek elkerülése érdekében elrendelem, 
hogy az Államvédelmi Hatóság budapesti operatív 
osztályainak vezetői és az operatív beosztottak 
előadóinak tanfolyamán a soron következő alábbi elő
adásokat az alant felsorolt bajtársak készítsék 
el és adják elő. A kijelölt baj társaknak leadá
saik teljes szövegét egy héttel az előadás időpont- 
ja előtt be kell mutatni a Tanulmányi Osztálynak.
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Május 15-én;

Az ügynöki bizalmas nyomozás fogalma, feladata, 
pozitív és negatív oldalai, az ügynökség beveze
tése a bizalmas nyomozásba.

Gera Gyula áv. százados.

Május 29-én;

Az operatív eszközök összekapcsolása, az össze
kapcsolás formái az ügynöki bizalmas nyomozás 
során.

Kenesei Tamás áv. százados.

Június 5-én:

Az operatív kombináció felhasználásának módjai 
az ügynöki nyomozásnál.

Jámbor Árpád áv. őrnagy.

Június 12-én:

Az ügynökség kivonásának módjai a nyomozati mun
kában.

Turcsán József áv. százados.

Június 19-én:

Az ügynöki bizalmas nyomozás terve és jelentő
sége, az ügynöki bizalmas nyomozás befejezése.

Ferencsik József áv. szds.

Július 5-án:

Az ÁVH. harcának megszervezése a kulákság ellen.

Lombos Lajos áv. őrnagy.

Július 10-én:

A vizsgálat szerepe, jelentősége és feladata az 
ÁVH. munkájában. A vizsgálati munka előkészíté
sének formái, feladata és jelentősége.

Károlyi Márton áv. alezredes.
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Július 17-én:

Az operáció módszerei és folyamata. 

Szeifert József áv. fhdgy.

Július 24-én:

Az őrizetesek kihallgatása. I. rész.

Vajda Tibor áv. őrnagy.

Július 31-én;

Az őrizetesek kihallgatása. II. rész. 

Vajda Tibor áv. őrnagy.

 PÉTER GÁBOR sk.
államvédelmi altábornagy

Helyességéért:   az Államvédelmi Hatóság Vezetője.

/ Sin Sándor /
államvédelmi százados.

V/30 péld.
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