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CSAK VEZETŐK RÉSZÉRE!

97-059/1951.

Valamennyi főosztály és osztály Vezetőjének! 
Székhelyén .

Az Államvédelmi Hatóság Vezetője 5/1951. Parancsában 
foglaltak végrehajtásához a "Szakmai, politikai minősí-
tési lap"-okat kiadom.

Mindazokról a beosztottakról, akiknek a fenti parancs 
alapján jelenlegi rendfokozatukban az előirt várakozási 
idejük lejárt és előléptetésre politikai és szakmai 
szempontból alkalmasak; valamint azokról a beosztottak-
ról is, akik kimagasló munkateljesítményeik alapján 
soron kívüli előléptetésre számításba jöhetnek, minő
sítést és előléptetési javaslatot kell készíteni a 
kiadott "Szakmai, politikai minősítési lap"-ok fel
használásával.

' A minősítést végző vezetőknek érezniük kell azt a 
nagy felelősséget, amelyet az Államvédelmi Hatóság 
kádereinek helyes értékelése és ennek alapján maga
sabb rendfokozatba való előléptetésük megkíván.

Az 5/1951. sz. Paranccsal szabályozott és csökkentett 
várakozási idők lehetőséget adnak mindenkinek, hogy 
politikai és szakmai képzettségének és. rátermettségé
nek megfelelően kellő előléptetésben részesüljön, sőt 
soron kívüli előléptetések lehetősége is fennáll, külö
nösen kimagasló teljesítmények esetén.

Azonban amilyen mértékben növelik a Hatóság egyes 
szerveinek ütőképességét a helyesen értékelt, a be
osztottak helyes megismerése alapján végrehajtott 
minősítések és előléptetések, olyan mértékben károsak 
a helytelenül értékelt minősítések és a hibák elke- 
nése, fel nem ismerése, vagy a beosztottak túlértékelé
se alapján helytelenül, érdemtelenül végrehajtott elő
léptetések.

Éppen ezért a minősítéseket és előléptetési javaslato- 
kat a legnagyobb lelkiismeretességgel kell végrehajtani.

Átminősítéseket és előléptetési javaslatokat minden
 esetben a közvetlen elöljáróval /alosztályvezetővel, 
csoportvezetővel/ valamint az alapszervi párttitkár
ral /a X/1. osztálynál a politikai tiszttel/ egyetér
tésben kell elkészíteni, és azt a minősítést végzők
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mindegyikének alá kell írni /a vezető aláírására 
szolgáló rovatban és attól balra./

Amennyiben az alapszervezet párttitkárának esetleg 
eltérő véleménye lenne, úgy azt a “Szakmai és politi
kai jellemzés” rovatban külön kifejezésre juttatható

A minősítéseknél, illetve jellemzéseknél az alábbi 
szempontokat kell figyelembe venni:

1. / Politikai, erkölcsi megbízhatósága.
2. / Politikai és szakmai fejlődése, előző fejlettségi

fokához viszonyítva.
3. / Párthoz való viszonya.
4. / Feletteseihez, beosztottéihoz való viszonya.
5. / Hogyan látja el munkakörét, tud-e irányítani,

milyen a munkához való viszonya?
6. / Hogyan szervezi meg munkáját, mennyire önnálló?
7. / Milyen a magánélete.
8. / Milyen hibákat követett el, milyen a kritikához

való viszonya.
9. / Milyen rossz tulajdonságai vannak?
10. /Alkalmas-e jelenlegi beosztásában?
11. /Magasabb beosztásra alkalmas volna-e?
12. /Egyéb megjegyzések.

A jellemzés nocsak általánosságban mozogjon, hanem 
konkrét és alapos legyen.

Az I. fokon ninősítő vezető a minősítéssel egyidőben 
tegye meg előléptetési javaslatát a “Szakmai és párt 
jellemzés” után soron következő rovatban.

A II. fokon történő minősítéseket a “Felsőbb szakmai 
vezető véleményezése” rovatba kall bejegyezni.

Ha az I. fokon történő minősítés /szakmai és pártjel-
lemzés/ vagy a II. fokon történő minősítés /felsőbb 
szakmai vezető véleményezése/ részére szolgáló hely 
kevés, az űrlaphoz fűzőkapoccsal pótlapot kell fűzni.

A központi osztályok vezetői I. fokon minősitik osz
tályuk valamennyi beosztottját.

A főosztályvezető I. fokon minősíti az osztályveze
tőket és a főosztálytörzs, valamint a főosztály tit
kárság tagjait. II. fokon minősiti az osztályvezetők 
által I. fokon minősített beosztottakat.

A negyei alosztályok vezetői I. fokon minősítik az 
alosztályuk beosztottait.

A megyei osztályok vezetői I. fokon minősítik az osz
tálytörzs és a titkárság tagjait, az alosztályvezető 
kot, II. fokun minősitik az alosztályvezetők által 
I. fokon minősített beosztottakat.
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A katonai elhárító szolgálatot teljesítők minősítésére 
vonatkozólag külön intézkedem.

Az előléptetésre javaslatba kerülő bajtársik minősí
tését olymódon kell végrehajtani, hogy az I. fokon 
történő minősítéseket legkésőbb január hó 31-ig kell 
elkészítve továbbítani a II, f okon minősítő vezetőhöz; 
a II. fokon történő minősítéseket pedig legkésőbb febru
ár 7-ig kell elkészíteni, illetőleg továbbítani a személy-
zeti főosztály vezetőjéhez.

A minősítések elkészítéséhez - a minősítést végző ve
zetőkön kívül - segéderők nem vonhatók be. A "Szakmai, 
politikai minősítési lap"-ot a minősítést végző veze
tőknek kézírással kell kitölteniök. A központi osztá
lyok vezetői a "Szakmai, politikai minősítési lap"-ok 
kitöltésének munkáját megoszthatják az alosztályveze
tőkkel /a X/1. osztálynál a századparancsnokkal/. Az 
űrlap első oldalán kitöltendő adatokat személyes be
szélgetés során kell beszerezni.

A "Szakmai, politikai minősítési lap"-ok kitöltés e- 
lőtt is "Szigorúan titkos" iratként kezelendők, csak 
a minősítést végző vezetők kezelhetik és állandóan el
zárva tertondók. A "Szakmai, politikai minősítési lap" 
jelenleg felesleges példányait későbbi felhasználásig 
a főosztályvezetők illetve osztályvezetők saját páncél
szekrényükben őrizzék.

Budapest, 1951. évi január hó 17-én.

A Hatóság Vezetője rendeletéből

/ Lakatos Dezső / 
államvédeImi ezredes 

főosztályvezető

G./K./99.
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