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SZIGORÚAN TITKOS!
CSAK VEZETŐK RÉSZÉRE!

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJÉNEK

055.sz. PARANCSA .

Budapest, 1955. év június hó 17-én.

Tárgy: Az államvédelmi továbbképzés záróvizsgáinak elrendelése.

Utasítom az államvédelmi továbbképzésben részt
vevő beosztottakat, hogy az államvédelmi továbbképzés máso
dik évfolyamának anyagából vizsgát tegyenek.

A vizsgáztatásokat 1955. szeptember 1-től októ
ber 15-ig kell végrehajtani,

A vizsgák megszervezését az alábbi időpontban és 
csoportosítás szerint rendelem el:

I. Központi osztályvezető helyettesek, megyei osz
tályvezető helyettesek, központi alosztályveze
tők, szemináriumvezetők, és ellenőrök.
Vizsgák időpontja: szeptember 1-től 8-ig.

II. Központi operatív osztályok beosztottai, vala
mint a II. főosztály külső osztályainak és al
osztályainak beosztottai, akik a központi be
osztottak továbbképzésén vettek részt.

Vizsgák időpontja: szeptember 9-től 16-ig.

III. II. Főosztály vidéki osztályainak és alosztálya
inak vezetői.
Vizsgák időpontja: szeptember 17-től 19-ig.

IV. Megyei osztályok beosztottai.
Vizsgák időpontja: szeptember 21-től 50-ig.

V. II. Főosztály vidéki beosztottai.

Vizsgák időpontja október 1-től 15-ig.

ÁBTL - 4.2 - 10-935/1953 ÁVH T. /1



- 2 -

A főosztályvezetők, központi és megyei osztályve
zetők vizsgáival kapcsolatban külön intézkedem.

A vizsgákra való felkészülést, a vizsgák lefolyá
sának megszervezését az alábbiak szerint rendelem el:

1. / A vizsgakérdések kidolgozását a parancs meg
jelenésétől számított egy héten belül kell elkezdeni és a 
vizsga időpontjáig kidolgozni.

A vizsgákra való felkészülést a vezetők kötelesek 
rendszeresen ellenőrizni.

2. / A vizsgákra való felkészülés idejére az V/4. 
osztály elméleti tanácsadást szervezzen meg a Hatóság Köz
pontjában.

3. / A vizsgabizottságok tagjainak kijelöléséről 
a Személyzeti Főosztály utján fogok intézkedni.

4. / A vizsga eredménye - az elért osztályzat fel
tüntetésével - rávezetendő a minősítési lapokra.

Elvárom, hogy az államvédelmi továbbképzésben 
résztvevő minden beosztott harci feladatnak tekintse a vizs
gákra való felkészülést.

A vizsgák jó eredménye Államvédelmi Hatóságunk 
további erősödését fogja jelenteni.

Fenti parancsom ismertetendő az államvédelmi to
vábbképzésben résztvevő beosztottak előtt.

PIROS LÁSZLÓ sk. 
államvédelmi vezérőrnagy 

az Államvédelmi Hatóság h. Vezetője

Kapják: főosztályvezetők, operatív és megyei osztályok 
vezetői.

Gy/70 példány, 2 lap.
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