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Szám: 13-8/6/71

BM IV/I. Csoportfőnökének
0 5 .  számú

U T A S Í T Á S A
Budapest, 1971. július 14-én

Tárgy: A marxizmus-leninizmust oktató tanárok  tanévelőkészitő továbbképzése

A belügyi iskolákon folyó marxizmus-leninizmus oktatás szín
vonalának további emelése és az oktató- nevelő munka  hatékony
ságának javítása szükségessé teszi a marxizmus- leninizmust 
oktató tanszékvezetők és tanárok 1971/72-es  tanév beindulása 
előtti szervezet továbbképzését.

1. A belügyi iskolák marxizmus-leninizmust oktató tanszék
vezetői és tanárai részére - külső előadók bevonásával - 
tájékoztató előadásokat kell tartani a Szovjetunió, illet
ve a szocialista országok társadalmi gazdasági fejlődésé
nek jellemzőiről és általánosítható tapasztalatairól; a 
Varsói Szerződés és a NATO tagállamok katonai erőviszo
nyainak alakulásáról; a szocialista személyiség kialakí
tásának főbb kérdéseiről és retorikából, továbbá meg kell

A fentiek alapján elrendelem
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vitatni a BM-iskolák marxizmus oktatásának általánosítható . 
módszertani tapasztalatait.

2. A tanévelőkészitő továbbképzést 1971. augusztus 23-28 
között kell megszervezni, amelyen a marxizmus-leniniz
mus tanszékek valamennyi tagjának részvétele kötelező. 
Indokolt esetben az egyéni felmentés jogát magamnak 
tartom fenn.

3. A foglalkozásokat a mellékelt programban szereplő üte
mezés szerint a BM Kun Béla Tiszthelyettesképző Iskolán 
/Bp. XII., Böszörményi u. 21. sz./ kell megtartani.

Rózsa Andor r. ezredes 
csoportfőnök

Készült: 10 példányban
Kapják: 1 sz.pld. Galambos József r.vörgy.

miniszterhelyettes
1 pld. a BM PB.
7 pld. BM-iskolák
1 pld. irattár

Melléklet: 2 lap.
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Melléklet: a 05/71 számú Szigorúan titkos!
utasításhoz.

A marxizmus-leninizmust oktató tanárok tanévelőkészitő 
továbbképzésének programja

Előadás: Konzultáció:
1. Az SZKP XXIV. kongresszusá

val kapcsolatban felmerülő 
főbb elvi és gyakorlati kér
dések a marxizmus oktatásá
ban 3 óra 1 óra 
Előadó: Lipkovics Károly

a Pol.Főiskola tanára
Ideje: 1971* aug. 23-án 8,30-12,30-ig.

2. A szocialista személyiség 
kialakításával kapcsolatos 
főbb elméleti és gyakorlati
kérdések. 3 óra 1 óra
Előadó: Lick József

a Pl.Főiskola tanára
Ideje: 1971* aug. 24-én 8,30-12,30-ig.
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Előadás;

3. A szocialista országok társadalmi 
gazdasági fejlődésének jellemzői 
és általánosítható tapasztálatai 
a legutóbb megtartott pártkong
resszusok alapján. 3 óra
Előadó: Sütő Ottó

a Marx Károly Közg.
Egyetem docense.

Ideje: 1971. aug. 25-én 8,30-12,30 h-ig.

4. A Varsói Szerződés és a NATO tag
államok katonai erőviszonyainak 
alakulása napjainkban és ezek sze
repe a világpolitikában. 3 óra
Előadó: Dr. Szántó Imre

Zrinyi Miklós Katonai 
Akadémia tanára.

Ideje: 1971• aug. 26-án 8,30-12,30 h-ig*

3. Az előadás megtartásának főbb retorikai
követelményei. 3 óra
Előadó: Fischer Sándor

tanár a Magyar Rádió és 
Televízió munkatársa

Ideje: 1971. aug. 27-én 8,30-12,30 h-ig.

6. A marxizmus-leninizmus oktatásának általá
nosítható főbb módszertani tapasztalatai 
a BM-iskolákon*

ankét.
Ideje: 1971. aug. 28-án 8,30-12,00 h-ig.

Konzultáció:

1 óra

1 óra

1 óra
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