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U T A S Í T Á S A

Tárg y: Marxista Elméleti Munkaközösség szervezése

A marxizmus-leninizm us oktatásának kiemelkedő jelentősé
ge van iskoláink oktató-nevelő munkájában, a hallgatói ál

lomány ideológiai felkészítésében, politikai tisztánlátásának 
előseg í tésében, erkölcsi mag atartásának alakításában, Jellem
ük formálásában.

A marxizmus-le nin izmus oktatás hatékonyságának fokozása, 
a módszerek továbbfejl e s z tése céljából megvizsgáltuk 10 év 
tapasztalatainak tükrében a marxista-leninista oktatás helyze
tét, meghatároztuk az elkövetkezendő évek főbb feladatait. Ki
dolgoztuk az iskolák marxista-leninista tematikáit, program
ját, figyelemmel az iskolák különböző színtjére és célkitűzése
ire.

Annak érdekében, hogy, a kitűzött feladatok maradéktala
nul megvalósuljanak a gyakorlati munka során - a BM-iskolák 
marxizmus-leninizmust oktató tanári állományából, a BM IV/I-1.
Osztály hatáskörében Marxista Elméleti Munkaközösséget hozok
létre.

"Szigorúan titkos ! "
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A Marxista Elméleti Munkaközösség szervezetére és működésé
re az alábbiakban rendelkezem:

1/ A Marxista Elméleti Munkaközösség feladata:

- A tematikákban és programban kitűzött célok és meghatá
rozott feladatok érvényre juttatásának elősegítése.

- A marxizmus-leninizmus oktatása során szerzett módszer
taní tapasztalatok össze g zése, általánosítása.

- A marxizmus-leninizmust oktató tanárok ideológiai képze
ttségének emelése, továbbfejle sztése.

2/ A Marxista Elméleti Munkakozösség elnökből, titkárból, 
tagokból és ezen belül szakcsoportokból áll.

Elnöke: a BM IV/I-1. Osztály vezetője.
Titkára: a BM IV/I-1. Osztály marxista-leninista szakre

ferense.
Tagok: a BM-iskolák marxista-leninista tanszékvezetői.

Szakcsoportok: 1/ Filozófiai szakcsoport.
2/  Politikai gazdaságtan szakcsoport.
3/ Tudományos szocializmus szakcsoport.

3/ A szakcsoportok vezetőit a Marxista Elméleti Munkaközösség 
elnökének előterjesztése alapján az alábbiak szerint bízom 

meg:

1/ Filozófiai szakcsoport vezetője: Sánta Imre r. őrnagy
2/  Pol. gazd. szakcsoport vezetője: Kiss László r. szds.
3/ Tud. szoc. szakcsoport vezetője: Cser József r. alezr.

4/ A Marxista Elméleti Munkaközösség évi munkaterv alapján 
végzi tevékenységét a titkár közvetlen irányításával.
A munkaterv jóváhagyásának jogát magamnak tartom fenn.
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3 / A Marxista Elméleti Munkak ö zösség 1968/09. évi munka
tervét a IV/I-1. O s ztály vezetőjének előterjesztése 
alapján - jóváhagyom és végrehajtásra mellékelten kia
dom.

Fehívom az Iskolaparancsnok Elvtársakat, hogy a Marxista
 Elméleti Munkaközösséget munkájában messzemenően 

támogassák.

B u d a p e s t , 1968. szeptember 25.
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Rózsa Andor r. ezredes 
csoportfőnök

Melléklet: 2 lap

Készült: 10 pl-ban.
Kapják: Elosztó szerint 9 pl-t

Irattár 1 pl.1 pl
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1 sz. melléklet

Jóváhagyom!

Rózs a  Antal r. ezredes 

csoportfőnök

A MARXISTA ELMÉLETI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE AZ 1968/69-ES TANÉVRE
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1./ Internacional i zmus az MKP 50 éves harcában.

Határidő: I968. november 10-ig. 
Felelős: Cser József r . alezr .

2./ A gazdasági refom  általános vonásai a szocialista
országokban.

Határidő: 1968. december 31-ig. 

Felelős: Kiss László r. szds.

3./ A szükséglet és érdek néhány elméleti és gyakorlati 
problémája.

Határidő: 1969. február 28-ig. 
Felelős: Sánta Imre r. őrnagy

♦

4./ A proletár és szocialista nemzetköziség helyes értelmezése
 és követelményei. A nemzeti és nemzetközi érdeke

k összhangja.

Határidő: 1969. március 24-ig. 

Felelős:  Cser József r. alezr.

5./ Az új gazdaságirányítási rendszer hatása a szoci a lista 
or szágok g azdasági kapcsolatára.

 

Határidő: 1969. április 30-ig. 
Felelős: Kiss László r. szds.

6 ./ A szocialista demokrácia értelmezése a szocializmus
teljes felépítésének időszakában .

Határidő: 1969. május 30-ig. 
Felelős: Sánta Imre r . őrnagy.

7./ A Marxista Elméleti Munkaközösség értékelése a marxista- 
leninista oktatásról az 1968/69-es tanévben az egyes 
szakcsoportok jelentése alapján.

Határidő: 1969. június 30-ig.

Felelős: Koroknay Ibolya r. szds.
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