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Az Államvédelmi Hatóság megyei Osztályainak irányítása és 
ellenőrzése.

Korábbi rendeletekben 19 vármegyei osztály felál
lítását rendeltem el. A vármegyei osztályokon be
lül 6 alosztályt, titkárságot, személyzeti csopor
tot és nyilvántartó csoportot rendszeresítettem.

A megyei osztályok irányításának és ellenőrzésé
nek rendjét az alábbiak szerint rendelem el:

1./  A megyei osztályok irányítását és ellenőrzését 
az I. főosztály vezetőjének hatáskörébe utalom.

2./  A megyei osztályok alosztályainak és csoport
jainak munkáját közvetlenül a megyei osztály vezető
je és helyettese irányítja. A megyei osztályok egyes 
alosztályai és csoportjai a központi osztályoktól
kapnak szakmai szempontokat és konkrét utasításokat 
a folyamatos ügyekben; azonban a megyei osztályok 
egységes szervezetének biztosítása céljából a megyei
osztályok egyes alosztályainak és csoportjainak irá-
nyítása és ellenőrzése csak a megyei osztály veze-
tőjén keresztül, illetve annak bevonásával történhet.

megyei osztályok alosztályai és csoportjai egyet-
len utasítást sem kaphatnak az osztály vezetőjenek
megkerülésével. Felhatalmazom a megyei osztályok ve-
zetőit, hogy azoknak a - Központi Osztályoktól- 

 érkező utasításoknak végrehajtását felfüggessze,
amellyel nem ért egyet, de a felfüggesztést haladék-
talanul be kell jelentenie a Központi Osztály veze-
tőjének. Amennyiben a megerősített, vagy megváltoztatott
utasítással sem értene egyet, úgy a döntést az I.
főosztály vezetője hozza meg.

3./ A megyei osztályok alosztályainak és csoportjai-
nak szakmai szempontból való instruálása és ellenőr-
zése a központi osztályok feladata. Az osztályok mun-
káját konkrét ügyekben, írásbeli és szóbeli utasí- 
tások formájában a központi osztályok vezetői - sa
ját vonalukon - irányítják. Elvi jelentőségű kérdé
sekben az utasítások kiadásáért a főosztályvezetők 
felelősek. Ennek megfelelően elrendelem, hogy 

a./ konkrét ügyekre vonatkozó utasításokat az 
illetékes szakalosztály vezetője és az 
osztályvezető,

b./ elvi jelentőségű /rendszerben, vagy mód
szerben való változtatást tartalmazó/ uta
sítást a Hatóság vezetője- vagy helyettese 
írja alá.
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c./ a megyei osztályokról a Központba ér
kezett futárpostát és távmondati anya
got az ÁVH. titkárság osztja szét és 
közvetlenül az érintett osztályokhoz 
küldi. Az utasítást küldő osztályok 
futáranyagjukat ugyan ide adják le.

4. / A 2. pontnak megfelelően a megyei osztályok 
egyes alosztályának és csoportjának irányításáért
és ellenőrzéséért az alábbi szerveket teszem felelős
sé:

a./ titkárok működéséért az ÁVH. Titkárságot, 
b./ a személyzeti csoportok munkájáért az

V/1. osztályt,
c./ a nyilvántartó csoportok működéséért a 

III/3. osztályt,
de/ az I. alosztályok munkájáért az I/2. 

osztályt,
é./ a II. alosztályok munkájáért az I/3. 

osztályt,
f./ a III. alosztályok munkájáért az l/4. 

osztályt,
g./ a IV. alosztályok munkájáért a IIl/1.

osztályt,
h./ az V. alosztályok munkájáért a III/2. 

osztályt és
i./ a VI. alosztályok munkájáért a Vl/1. 

osztályt,
k. / a fogdák rendjéért a Vl/2. osztályt,
2./ a gazdasági hivatalok munkájáért a VII.

főosztályt.

5. / A megyei osztályok fejlődésének szempontjából 
alapvető kérdés az, hogy azok ne csak konkrét ügye
ikben, esetről- esetre kapjanak utasítást, hanem 
egyes vonalakon átfogó, elvi jellegű instrukciókkal 
legyenek ellátva. A megyei osztályok egyes vonalai
nak fejlődéséért is az illetékes központi osztályo
kat teszem felelőssé

6. / A megyei osztályoknak a Hatóság központjához 
tett felterjesztéseit

a./ konkrét ügyekben a feladatot végrehajtó 
beosztott és az alosztály vezetője,

b./ elvi jelentőségű ügyekben az alosztály 
vezetője és az osztályvezető írja alá.

A megyei osztályokról továbbított mindenféle 
jelentéséért - bárki írta is alá - az osztály veze
tője felelős, Amennyiben a megyei osztályoknak más 
megyei hatóságokkal való írásbeli érintkezése válik 
szükségessé, úgy ezeket az átiratokat kizárólag az 
osztály vezetője írhatja alá.
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7./ Az I/1.-a alosztály feladatkörét a következők- 
ben szabályozom: 

a. / A megyei osztályvezetők és helyetteseik
munkájának ellenőrzése és instruálása,

b. / az egyes osztályok egész munkájának ösz-
szefüggő kiértékelése,

c. / a megyei osztályok munkájának általá -
nos felülvizsgálata,

d. / az egyes megyei osztályokon belüli,
illetve osztályok közötti időleges, 
vagy végleges átcsoportosításokra vo
natkozó javaslatok elkészítése,

e. / a megyei osztályvezetők rendszeres ér -
tekezleteinek előkészítése,

f./ a vidéki osztályok munkájának ellenőr
zése kapcsán az osztályok irányításá
ban mutatkozó hibák kiértékelése és
jelentése.

A megyei osztályok vezetői és helyettesei munkájának 
fejlődéséért az I/1 osztályt teszem felelőssé,

8. / A megyei osztályok vezetőit és helyetteseit a 
Hatóság Központjába a Hatóság Vezetője, vagy helyet
tese rendelheti fel, A megyei osztályok egyes alosz
tályainak és szerveinek vezetőit és beosztottait, azok
nak az osztályoknak vezetői rendelhetik fel, amely 
osztály szakmai instruálásukért felelős.

9. / A központi osztályok a megyei osztályok alosz
tályainak szakmai irányításánál a munka kiadásakor 
kizárólag az irányításuk alatt álló alosztályok ere
jével számolhatnak és számba kell venniök, hogy a 
kiadott munka a mindenkori létszámviszonyok között 
elvégezhető legyen. Azokban az esetekben, ha olyan 
munkát kell kiadni, amely egy-egy osztálynak, vagy 
valamennyi megyei osztálynak egész erejét, vagy több 
alosztálynak erejét kötné le, ahhoz az I/1 osztály 
véleményét ki kell kérni.

PÉTER GÁBOR sk. 
államvédelmi altábornagy 

Államvédelmi Hatóság Vezetője.

Helyességéért:

/Juhász Gábor /
államvédelmi hadnagy.

Kapják: valamennyi főosztály, osztály és megyei osz
tály vezetője.


