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ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

024. sz. PARANCSA.

Budapest, 1952. április. 22.-én.
 

Tárgy: 1. éves ”Dzerzsinszkij” Tiszti Iskola előadásainak el
készítése.

Az 1. éves "Dzerzsinszkij” Tiszti Iskola operatív elő
adásainak elkészítésére az alant felsorolt elvtársakat 
jelölöm ki.

Utasítom a kijelölt elvtársakat, hogy a számukra kije
lölt előadásokat a feltüntetett határidőre készítsék 
és küldjék meg a Tanulmányi Osztály Vezetőjének.

1952. április 25.-ig:

”Ellenséges elemek tevékenységének iránya a hadsereg
ben” .

4 óra 
Selmeczi György áv.alez.

”Hálózati apparátus a hadseregben és annak foglalkoz
tatása” .

4 óra
Janikovszki Béla áv.ezds,

”Operatív munka sajátosságai a különböző fegyvernemek
nél”. /Határőrségnél/

2 óra
Berecz János áv. őrgy.

”Operatív munka sajátosságai a különböző fegyvernemek
nél”. /Páncélos és repülős fegyvernemeknél/

4 óra
Sarlós Ferenc áv. őrgy.
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1952. május 2.-ig:

"Munka a katonai alakulat környékén”.
2 óra

Dömös László áv. szds.

"Együttműködés az ellenőrzött katonai alakulat parancs
nokával."

2 óra
Bondár József áv. szds.

"Az ÁVH. szerveinek harca a koalíciós pártokba befurako
dott jobboldali elemek ellen." /Nagy Ferenc féle össze
esküvés kiértékelése./ 4 óra

Szamosi Tibor áv. őrgy.
"ÁVH. szerveinek harca a régi rendszer híveinek aknamun
kája ellen."

4 óra
Váradi Ernő áv. őrgy.

1952. május 15.-ig:

"A Vatikán hírszerzőszerveinek ellenséges tevékenysége 
és az ellenük való harc feladatai."

2 óra
Ipper Pál áv. szds.

"Az ÁVH. szerveinek harca a klerikális reakció ellen." 
/Grősz, Mindszenti per kiértékelése./

6 óra
Varga József áv. szds.

"Az operatív munka sajátosságai a szektákban lévő imp. 
ügynökök és reakciós elemek elleni harcban."

4 óra
Jámbor Árpád áv. őrgy.

"Az ÁVH. szerveinek harca a trockisták ellen."
2 óra

Szöllősi György áv. alez.

"A titóista hírszerzőszervek ellenséges tevékenysége és az 
ellenük való harc feladatai."

4 óra
Bárány Vilmos áv. szds.
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”A Rajk-per kiértékelése.”
2 óra

Vajda Tibor áv. őrgy.
”Az ÁVH. szerveinek harca a jobboldali szociáldemokraták 
ellen.”

4 óra
Szöllősi György áv. alez.

1952. június 1.-ig;

”Az imperialista hírszerzőszervek aknamunkája a Szovjet
unió és a népi demokráciák ellen.”

4 óra
Vajda Tibor áv. őrgy.

”Az imp. hírszerzőszerveinek káderei és behatolási csa
tornái.”

4 óra
Ferencsik József áv. alez.

”Az amerikai hírszerzőszervek ellenséges tevékenysége és 
az ellenük való harc feladatai.”

6 óra
Turcsán József áv. őrgy.

”Az angol hírszerzőszervek ellenséges tevékenysége és az 
ellenük való harc feladatai.”

4 óra
Turcsán József áv. őrgy.

”A francia hirszerzőszer/Vek ellenséges tevékenysége és
az ellenük való harc feladatai.”

4 óra
Kovács Tibor áv. őrgy.

1952. június l5.-ig;

”A török, olasz és izraeli hírszerzőszervek ellenséges 
tevékenysége és az ellenük való harc feladatai.”

6 óra
Kovács Rezső áv. szds.

”Magyar emigráns szervek ismertetése.”

4 óra
Tihanyi János áv. alez.
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“Az imp. hírszerzőszerveinek ügynökségének felkutatása.”

4 óra 
Konrád Árpád áv. szds.

“Névtelen levélírók, illegális sajtótermékek felkutatása,”

4 óra

Irinyi József áv. szds. PÉTER GÁBOR sk.
államvédelmi altábornagy 

az Államvédelmi Hatóság Vezetője.

Helyességéért:/Sin Sándor/államvédelmi százados

N.J./21.
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