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Sorszám:

SZIGORÚAN TITKOS ”H"! 
CSAK VEZETŐK RÉSZÉRE!

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE
24. sz. PARANCSA .

Budapest, 1951. április 5-én.

Az Államvédelmi Hatóság szerveinek meg- 
növekedett feladatai - melyek az ország biztonsá
gát szolgálják - szükségessé teszik, hogy a Megyei 
Osztályok hálózati-operatív, vizsgálati, nyomoza
ti, káder és egyéb munkaterületein rendszeres irá
nyítást, segítséget és ellenőrzést kapjanak a min
dennapi munkájukban.

Az eddig fennálló kettős irányítási rend
szer - az I/1. Osztály és a hálózati, vizsgálati 
Osztályok részéről - a Megyei Osztályok felé az 
ügynöki-operatív, vizsgálati munkában egymásnak 
ellentmondó utasítások adásához vezetett.

Ezért a Megyei Osztályok részére kiadott 
Parancsok és utasítások végrehajtásának állandó el
lenőrzése, központi irányítása és a munkának helyes 
megszervezése céljából az alábbiakat rendelem el:

1./  A Megyei Osztályok operatív munkájá
nak irányításával az illetékes Központi Osztályok 
vezetőit bízom meg a saját vonalaiknak megfelelően. 
Ez az irányítás a Megyei Osztályvezetők utján kell 
történjen.

A Megyei Osztályokon az ellenség ellen 
folytatott harcban végzett munkáért a Központi Osz
tályok vezetői, - a maguk munkaterülétén - és a 
Megyei Osztályok vezetői, együttesen felelősek.

2./  A Megyei Osztályok általános irányí
tásával a Hatóság Vezetőjének operatív vonalon dol
gozó helyettesét bízom meg.
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3./  A III., V. és VI. Főosztályok, va
lamint a szabotázs-elhárító, mezőgazdasági és köz
lekedési osztályok gyakorlott operatív beosztot
takból hozzanak létre speciális alosztályokat a 
vidéki munkára. A II. Főosztály, valamint az I/2. 
és I/3. Osztályok az egyes munkaterületüknek és 
vonalaknak megfelelően vidéki referenseket állít
sanak be.

Az újonnan alakult vidéki alosztályok, 
csoportok és referensek a saját munkájuk vonalán 
a vidéki szervek munkája felett ellenőrzést gyako
rolnak és gyakorlati segítséget nyújtanak hely
színre való kiutazás és vidéki beosztottak jelen
téstételre való felrendelése utján az egyes ügy
nöki, vizsgálati és egyéb ügyekben. Ezen ügyek
ben gyakorlati utasításokat is adnak.

A Megyei Osztályokon dolgozó beosztotta
kat az operatív munkában való gyakorlatuk fej
lesztése céljából esetenként több napra rendeljék 
fel és gyakorlott operatív munkások mellé oktatás 
céljából osszák be.

A Megyei Osztályokon folyó jelentősebb 
ügyekről ellenőrző dossziékat fektessenek fel és 
az azokban felterjesztett operatív összefoglalókat 
értékeljék ki és adjanak írásbeli utasítást.

4./  A Megyei Osztályoknak fontos és elvi 
jelentőségű hálózati-operatív és vizsgálati munká
ban írásbeli utasítást kizárólag a Hatóság Veze
tője, vagy helyettese és az illetékes Központi 
Osztály vezetője együttes aláírásával lehet kiadni.

Környezettanulmányok megkérésében és 
más, nem elvi jelentőségű kérdésekben a Megyei 
Osztályok felé kiadmányozási joguk van a főosztály
vezetőknek és az illetékes Központi Osztály veze
tőjének.

5./ A Hatóság Vezetőhelyettese mellett 
egy 6 főből álló vidéki előadócsoportot kell léte
síteni, amely közvetlenül a Hatóság Vezetőhelyet
tesének van alárendelve és munkáját az ő irányítá
sa alapján szervezi meg.
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A csoport feladata;

a./  Kiértékelni a Megyei Osztályok be
számoló operatív jelentéseit és az ügynöki-opera
tív munka helyzetéről szóló felülvizsgálati anya
gokat, amelyről jelentést tesznek a Hatóság Veze-
tőhelyettesének.

b./  Utasításokat dolgoznak ki a Megyei 
Osztályok részére hálózati-operatív és egyéb ál
talános kérdésekben a Központi Osztályokkal össze
hangolva .

c./  Előkészítik a Megyei Osztályvezetők 
részére tartandó operatív értekezletet és eseten
ként a szükséges anyagot a Hatóság Kollégiuma ré
szére.

d./ Előkészítenek és kidolgoznak, vala
mint végrehajtanak a Hatóság Vezetőhelyettesének 
utasítására olyan speciális rendelkezéseket, me
lyek a Hatóság egyes, vagy összes Megyei Osztálya
ira vonatkoznak.

7./ Az I/1. Osztályt megszüntetem.

 PÉTER GÁBOR sk.
  államvédelmi altábornagy

Helyességéért: Államvédelmi Hatóság Vezetője.

/ Sin Sándor / 
államvédelmi százados.

V/65 péld.

ÁBTL - 4.2 - 023/1951.ÁVH.T. biz. /3


