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Sorszám:

SZIGORÚAN TITKOS "V"!
CSAK VEZETŐK RESZTRE!

Tárgy: Operatív szakmai tovább
képzésben résztvevők 
vizsgáinak elrendelése.

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE
93. sz. PARANCSA

Budapest, 1951 november 14. 

Az 1951. évi 8. sz. és az 1951. évi 17. sz. pa
rancsomban elrendeltem az operatív szakmai továbbképzés 
megindítását az Államvédelmi Hatóság operatív osztályai 
részére.

Jelen parancsomban elrendelem, hogy az operatív 
szakmai továbbképzésben résztvevő valamennyi elvtárs a 
tanult anyagokból vizsgát tegyen. A vizsgák eredménye - 
az elért minősítési fokozat feltüntetésével - rávezeten
dő a résztvevő elvtársak minősítési lapjára.

A vizsgáztatásoknak 1951. december hó 15-től 1952. 
február hó 15-ig terjedő időben meg kell történni.

A vizsgák megszervezésével a Tanulmányi Osztályt 
bízom meg.

A vizsgák megszervezése az alábbi csoportosítások 
szerint és sorrendben történjék:

1. / Az MDP. ÁVH. szervezete Pártbizottságának tag
jai, a főosztályvezető, főosztályvezető-helye- 
ttes, a budapesti osztályvezető és osztályve
zető-helyettes elvtársak, valamint a budapes
ti operatív osztályok szakmai továbbképzésé
nek előadói részére.

2. / A központi operatív osztályok beosztottai ré
szére.

3. / A megyei osztályok vezetői és a megyei osz
tályok szakmai továbbképzésének előadói ré
szére.

4. / A megyei osztályok operatív beosztottai ré
szére.
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5. / A II. főosztálynak közvetlenül alárendelt
vidéki elhárító osztályok, belső-karhatalmi 
és államvédelmi határőrségi kerületi elhá
rító alosztályok vezetői részére.

6. / A II. főosztálynak közvetlenül alárendelt
vidéki elhárító osztályok, belső-karhatalmi 
és államvédelmi határőrségi kerületi elhá
rító alosztályok beosztottai részére.

Nem kötelező vizsgát tenni azoknak a.z elvtár
saknak, akik 1951. július pl-e után kapcsolódtak be a 
szakmai továbbképzésbe.

A vizsgákra való felkészülés, a vizsgák lefo
lyásának megszervezése az alábbiak szerint történjék:

1. / A Tanulmányi Osztály 25 kérdést tartalmazó
vizsgakérdés sorozatot készítsen el, melyet 
ki kell adni mindenegyes vizsgázó elvtárs 
részére a kérdésekre való felkészülés cél
jából.

2. / A kiadott kérdésekből való felkészülésre
4 hét tanulási időt kell biztosítani a vizs
gákon résztvevő elvtársak rendelkezésére. 
Ezalatt az idő alatt a politikai összefog
lalókra való készüléshez hasonlóan az elv
társak készítsenek jegyzeteket a rendszere
sített szakmai jegyzetfüzetbe.

5./  Elrendelem, hogy a vizsgákra való felkészü
lés ideje alatt,minden kedden d.u. 17-19 
óráig elméleti tanácsadás legyen megszer
vezve a Hatóság Központjában, IV. emelet, 
468. sz. helyiségében.

A vizsgázó elvtársak a felkészülés során 
felmerült konzultációs kérdéseikkel fordul
janak az elméleti tanácsadó elvtársakhoz.

4. / A vizsgákat vizsgabizottságok fogják leve
zetni. A vizsgabizottságok elnökeinek és 
tagjainak kijelöléséről később fogok intéz
kedni.

5. / A vizsgák lefolyása a következőképpen tör
ténjék:

A vizsgabizottság elnöke a vizsgázók közül 
kijelöl 5 elvtársat, akik kihúznak egy-egy 
kérdést és felkészülnek a vizsgára. A fel
készülés ideje az első elvtársnál 30 perc, 
a többi elvtársak a vizsgázások alatt fo- 
lyamatosan készülnek fel.
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6./  A vizsgabizottságok a vizsgázó elvtársak 
elért eredményeit az egész évi felkészülés 
és a vizsgán mutatott felkészülés alapján 
minősitik. A minősítések fokozatai a kö
vetkezők lehetnek:

Kiváló /5-ös/
Jó /4-es/
Megfelelő /5-as/
Gyenge /2-es/

Minden elvtárs, aki részt vesz a szakmai tovább
képzésben tekintse harci feladatnak a vizsgákra való 
felkészülést. A vizsgák jó eredménye az Államvédelmi 
Hatóságunk további erősödését fogja jelenteni.

Az egyre élesedő nemzetközi helyzet, az impe
rialista kémszervezetek és a velük szövetséges belső 
reakciós erők fokozódó támadása azt követeli meg, 
hogy minél sikeresebben sajátítsuk el a Szovjetunió 
csekistáinak a tapasztalatait.

A vizsgára való eredményes felkészüléssel hoz
zájárulunk a szocializmust építő hazánk sikeres mun
kájához, az imperialista hírszerző szervek külső és 
belső ügynökeinek a felderítéséhez, leleplezéséhez 
és megsemmisítéséhez.

A fenti parancsomat az osztályok vezetői is
mertessék a szakmai továbbképzésben résztvevő beosz
tottaik előtt.

 PÉTER GÁBOR sk.
Helyességéért:   államvédelmi altábornagy 

az Államvédelmi Hatóság Vezetője.
/ Sin Sándor / 

államvédelmi százados.

K.J./136.
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