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Budapest, 1951 január 25-én.

Az Államvédelmi Hatóság operatív Beosztottai 
szakmai tudásának fejlesztése érdekében elrendelem a szak
mai továbbképzés megindítását az Államvédelmi Hatóság 
alábbiakban megnevezett osztályainak operatív beosztottai 
számára:

I/1., I/2., I/3., I/4., II/1., II/2., II/3., 
II/4., III/2., IV/4.,7/1, V/2., v/3., Vl/1., Vl/2., és 
a Pestmegyei Osztálynál.

A felsorolt osztályokról csak operatív hálózati, 
vagy vizsgálati munkakörben foglalkoztatott beosztottak 
vehetnek részt a szakmai továbbképzésben. Az egyes főosz
tályok, illetve osztályokról résztvevő beosztottak lét
számát az illetékes főosztály- és osztályvezetők állapít
ják meg.

A szakmai továbbképzés anyaga ”Az operatív mun
ka alapismeretei” c. anyag lesz.

A szakmai továbbképzést 1951 január hó 24-én 
kell megkezdeni. A tanfolyam 1 évig fog tartani. A tanfo
lyam befejezése után vizsgák lesznek, melynek eredményét 
rá kell vezetni minden résztvevő minősítési lapjára.

Az első témakör az ”Operativ nyilvántartás” c. 
anyag, amelyről tartandó előadások időpontjait az 1.sz. 
melléklet tartalmazza..

A további témakörök előadásainak idejét későbbi 
parancsban fogom közölni.

A tanfolyam anyagából hetenként egy előadás lesz. 
Előadás alatt csak a. Tanulmányi Osztály által kiadásra 
kerülő füzetekbe lehet jegyzeteket készíteni. Minden hé
ten az előadáson kívül 5 órát kell egyéni tanulásra biz-
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tosítani, Az egyéni tanulás az előadás alatt készített 
jegyzetek és a Tanulmányi Osztály által kiadott segéd
let alapján történik. A tanulási idő kivételéről és fel
használásának ellenőrzéséről az osztályvezető bajtársak 
gondoskodjanak.

Minden témakör befejezése után szemináriumot 
kell tartani. A szemináriumok időpontját a Tanulmányi 
Osztály állapítja meg. Amelyik héten szeminárium lesz, 
azon a héten nincs előadás. A szemináriumokon a szeminá
riumvezetőknek vissza kell kérdezni a tanult anyagot oly
módon, hogy az elvi meghatározásokat alkalmazni kell a 
mindennapi gyakorlati munka problémáira. A hallgatók 
feleleteit az erre a célre rendszeresített könyvben osz
tályozni kell.

A szakmai továbbképzés megszervezésével a Tanul
mányi Osztályt bízom meg. A Tanulmányi Osztály a szakmai 
továbbképzéssel kapcsolatos szervezési kérdésekben az il
letékes osztályvezetők által kijelölt szakmai oktatási 
felelősökkel tartsa a kapcsolatot. A szakmai oktatási 
felelősök a Tanulmányi Osztály felhívására - az osztály
vezetők, illetve azok távolléte esetén az osztályvezető 
helyettesek jóváhagyásával - kötelesek a szükséges intéz
kedéseket megtenni, a felhívásban megadott irányelvek és 
szempontok szerint. Az egyes osztályoknál a szakmai to
vábbképzés menetének biztosításáért /a hallgatók pontos 
megjelenése, stb./ és a szakmai-oktatási felelősök mun
kájáért az osztályvezetőket teszem felelőssé. A szakmai
oktatási felelősök eligazítását és kioktatását a Tanulmá
nyi Osztály végezze el.

Az előadásokon, szemináriumokon való részvétel 
kötelező. Távolmaradni csak alaposan megindokolt esetben, 
az osztályvezető előzetes engedélyével lehet. Az előadá
sokról, szemináriumokról távol-maradókat az oktatási fe
lelősök név szerint jelenteni kötelesek osztályvezető
jüknek. Az oktatási felelősök minden előadás, vagy sze
minárium után 48 órán belül jelentsék a résztvevők szá
mát, az igazolt és igazolatlan hiányzókat a Tanulmányi 
Osztálynak, Jelentésüket elküldés előtt láttamoztassák 
osztályvezetőjükkel.

Az egyes előadásokon előadásra kerülő anyagot 
előzőleg a Módszertani Bizottságnak át kell nézni és 
véleményével el kell látni, A Tanulmányi Osztálynak gon
doskodnia kell arról, hogy az előadások anyaga mindenkor 
időben kerüljön a Módszertani Bizottság elé.

A Módszertani Bizottságnak havonta rendszeresen 
ülést kell tartani. A Módszertani Bizottságnak ellenő
rizni kell a szakmai továbbképzés szervezeti és gyakorla
ti kérdéseit és gondoskodnia kell a felmerült hibák ki
javításáról.
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A szakmai továbbképzés előadóinak segítségére, 
előadásaiknak előkészítése érdekében a Tanulmányi Osz
tály mellett egy módszertani és oktatási szemináriumot 
kell létesíteni, melynek előadóját a Módszertani Bizott
ság jelölje ki az egyes témák szerint.

Az oktatás megszervezését úgy kell tervezni és 
végrehajtani, hogy az, az operatív osztályok mindennapi 
munkájában gyökerezzék, azzal szoros kapcsolatot tart
son és a munka minőségének emelését vonja maga után.

Az I,, II., III., V., VI. főosztályoknál, vala
mint a X/1., X/2., X/3. és a Pestmegyei Osztálynál a ve
zetők részére /főosztályvezetőktől osztályvezetőhelyet
tesekig bezárólag/ a szakmai továbbképzést ”Az operatív 
munka alapismeretei" c. anyagból a Tanulmányi Osztály 
külön tanfolyam keretében szervezte meg. A fent felsorolt 
vezetők részére a szakmai továbbképzésben való részvé
telt kötelezővé teszem.

A szakmai továbbképzésben résztvevő minden baj
társ tartsa becsületbeli kötelességének, hogy a szakmai 
továbbképzés anyagát, - mely a dicső szovjet államvédel
mi szervek példája nyomán, Pártunk és Rákosi elvtárs 
által irányított Államvédelmi Hatóságunk eddigi harci 
tapasztalatain alapul - minden tőle telhető módon elsa
játítsa.

Penti parancsomat az osztályvezetők ismertessék 
a szakmai továbbképzésben résztvevő beosztottak előtt.

 PÉTER GÁBOR sk.
 államvédelmi altábornagy

Helyességéért:  az Államvédelmi Hatóság Vezetője

/Sin Sándor/ 
államvédelmi százados.

Kapják: I., II., III., IV., V., VI. főosztály vezető -
je, az I., II., III., V., VI. főosztályhoz tar- 
tozó osztályok, továbbá a IV/4., X/1., X/2., 
X/3. és a Pestmegyei Osztály vezetője.
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”Az operatív nyilvántartás” c. anyag előadásainak idő- 
pontja az egyes osztályok részére,

I. előadás : 1951 január 24-én reggel 8 órakor az ÁVH. központ I.
emeleti nagytermében, az alábbi osztályok beosztottai 
részére:

Il/1., Il/2., II/3. osztályok.
Előadó: N o v á k Sándor áv.szds.

1951 január 25-én reggel 8 órakor az ÁVH. központ I. 
emeleti nagytermében, az alábbi osztályok beosztottai 
részére:

V/1., V/2., V/5., Vl/1., Vl/2., II/4. osztályok. 
Előadó: Zalai Ilona áv.szds.

1951 január 26-án reggel 8 órakor az ÁVH. központ I. 
emeleti nagytermében, az alábbi osztályok beosztottai 
részére:

I/4. osztály.
Előadó: N o v á k Sándor áv.szds,

1951 január 27-én reggel 8 órakor az ÁVH. központ I. 
emeleti nagytermében az alábbi osztályok beosztottai 
részére:

I/1., l/2., l/3., IV/4., III/2. és a Pestmegyei Osz
tály beosztottai részére.
Előadó: Zalai Ilona áv.szds.
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II. előadás: 1951 január 31-én reggel 8 órakor az ÁVH központ I.
emeleti nagytermében az alábbi osztályok beosztottai 
részére:

Il/1., Il/2., II/3. osztályok.
Előadó: N o v á k Sándor áv.szds,

1951 február 1-én reggel 8 órakor az ÁVH. központ 
I emeleti nagytermében az alábbi osztályok beosztot
tai részére:

V/1., V/2., V/3Z, Vl/1., Vl/2., II/4. osztályok. 
Előadó: Zalai Ilona áv.szds,

1951 február 2-án reggel 8 órakor az ÁVH. központ 
emeleti nagytermében, az alábbi osztályok beosz

tottai részére.

l/4. osztály.
Előadó: N o v á k Sándor áv.szds.

1951 február 3-án reggel 8 órakor az ÁVH. központ 
I. emeleti nagytermében, az alábbi osztályok beosz
tottai részére^

I/1., l/2., l/3., IV/4., III/2., és a Pestmegyei 
Osztály beosztottai részére.
Előadó: Zalai Ilona áv.szds.
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Az egyes osztályokon belül tartandó előadások előadóinak, 
osztályonként az alábbi bajtársakat jelölöm ki:

l/2. osztálynál:
Szőllősi György áv, alez. 
Szamosi Tibor áv. szds.
Jámbor Árpád áv.szds.
Török Pál áv. szds.
Rajnai Sándor áv. szds. 
Varga József áv, szds. 
Irinyi József áv, fhdgy.
Szalma József áv. fhdgy,
Váradi Ernő áv. fhdgy.
Gárdos György áv. őrgy,

l/3. osztálynál:
Bradács György áv. őrgy. 
Turcsán József áv. szds. 
Ferencsik József áv.szds.
Koncz István áv, szds. 
Kovács Rezső áv. fhdgy.
Konrád Árpád áv. fhdgy. 
Ollé Ferenc áv. szds.

l/4. osztálynál:
Hidasi Mihály áv, szds.
Bagi Mihály áv, szds,
Gera Gyula áv. szds. 
Vándor Tibor áv. fhdgy. 
Barna Árpád áv. fhdgy, 
Darvas György áv. szds. 
Vermes Géza áv. szds.
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Vértes Jenő áv. szds. 
Somló Sándor áv. fhdgy.

Il/1. osztálynál:
Tilinger István áv.fhdgy, 
Berecz János áv. szds. 
Gudricza János áv. szds.

II/2.
Hajdók Béla áv. szds. 
Kálmán Mihály áv. fhdgy. 
Szák János áv. alhdgy,

Il/3. osztálynál:
Majoros Sándor áv. őrgy. 
Sarlós Ferenc áv, szds. 
Kovács Sándor áv. fhdgy. 
Szőke Mihály áv. fhdgy. 
Reischl Imre áv. fhdgy. 
Szabó Sándor áv. fhdgy. 
Csurár József áv. fhdgy.

Il/4. osztálynál;
Gáspár Márton áv. őrgy. 
Hullai Lajos áv. szds. 
Hevesi István áv. fhdgy. 
Kapitány István áv. hdgy.

IV/4. osztálynál:
Kovács Dénes áv. őrgy. 
Szatmári Gábor áv. szds. 
Marosi Jenő áv. fhdgy.

Vl/1. Osztálynál:

Vajda Tibor áv. őrgy.
Szeiffert József áv. fhdgy. 
Toldi Ferenc áv. szds.
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Urbán Lajos áv. szds.
Szántó György áv. szds. 
Balázsi Béla áv. szds.
Kiss László áv.szds.
Gerendás Iván áv.fhdgy.

l/1. osztálynál:
Lombos Lajos áv. őrgy.
Váradi József áv. szds.

Pestmegyei Osztálynál:
Czirok János áv. fhdgy.

Ismeretterjesztő előadások előadóinak, témakörönként az aláb
bi bajtársakat jelölöm ki:

A "Hálózati munka alapjai" c. témakörnél.

Sándor Imre áv. őrgy.
Turcsán József áv. szds. 
Ferencsik József áv. szds.
Szamosi Tibor áv. szds.

A "Vizsgálati munka alapjai” c. témakörnél.

Vajda Tibor áv. őrgy. 
Szeiffert József áv.fhdgy.

A "Környezettanulás és figyelésnél” c. témakörnél.

Jávor Miklós áv. őrgy.
Köteles Henrik áv. őrgy.

"Operatív nyilvántartás" c. témakörnél.

Hermann Lajos áv. szds.
Novák Sándor áv. szds.
Zalai Ilona áv. szds.
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Az ÁVH. szervei munkájának megszervezése a belső reakció 
ellen folytatott harcban.” c. témakör előadói.

Szamosi Tibor áv. szds. 
Jámbor Árpád áv. szds. 
Rajnai Sándor áv. szds,

"A hálózat megszervezése az iparban, közlekedésben és mező
gazdaságban” c. témakörnél.

Gera Gyula áv. szds. 
Hidasi Mihály áv. szds.

”Az imperialista kémszervezetek s azok hálózatainak rombo
ló tevékenysége ellen folytatott harc megszervezése” c. 
témakör előadói.

Turcsán József áv. szds. 
Ferencsik József áv. szds. 
Ollé Ferenc áv. szds.

”Az ÁVH szerveknek a hadseregben folytatott hálózati mun
kájának sajátosságai" c. témakör előadói.

Majoros Sándor áv. őrgy.


