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Sorszám:
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Budapest, 1951 május 2-án. 

Gyakori eset, hogy olyan javaslatokat 
terjesztenek hozzám, melyek végrehajtásának anya- 
gi biztosítását a VII-es Főosztállyal nem beszél- 
ték meg. Ennek következtében egyes javaslatokat 
és határozatokat nem, vagy csak késve lehet vég
rehajtani .

Néhány példa arra, hogy milyen visszás
ságokat okoz az anyagi szempontok mellőzése:

1. / Ez év első negyedében a Belső Karha
talomtól kb. 600 főt áthelyeztek a VI-os Főosztály 
állományába. Az áthelyezést anyagi vonalon a VII. 
Főosztály nem készítette elő, mert nem tudott ró
la. Ebből következett, hogy a bajtársak hiányos 
ruházattal kerültek át, nem történt gondoskodás 
megfelelő elhelyezésről, fegyverzetről, élelemről, 
élelmezési felszerelési anyagokról sem. A bajtár
sak egy része pl. ing hiánya miatt, kénytelen volt 
zubbonyt a puszta testére felvenni.

2. / Az Állomány-bizottság új kirendeltsé
gek felállításához járult hozzá. Ezek a kirendelt
ségek kollégiumi határozat nélkül és a VII-es Fő
osztály tájékoztatása nélkül önállóan szereztek 
épületeket, megkezdték működésűket számos helyen, 
de a VII-es Főosztály anyagi szükségleteiket nem 
tudta biztosítani, mert a szükséges anyagok beszer
zéséről nem gondoskodott.

3. / A honvédségtől a Belső Karhatalom
hoz f. évben átkerül egy őrzászlóalj, amelynek
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fenntartási költségei az ÁVH. ezévi költségvetésében 
előirányozva nem lettek. Az ÁVH. letárgyalta a HM-el 
a zászlóalj átvételének kérdését, de a VII-es Főosz
tályt erről nem értesítette. Ebből az következik, hogy 
az általunk elkészített költségvetés év végéig nem 
lesz elegendő, mert az átkerült bajtársak ellátását 
kénytelenek vagyunk az eredeti költségvetésből bizto
sítani .

4. / Április 4-ével kapcsolatban utasítást 
kaptak a vidéki osztályok biztosítási munkára, mely
hez gépkocsikat kellett igénybe venni. A vidéki osz
tályok ehhez a feladathoz nem kaptak külön benzin 
kiutalást és hozzá nyúltak ahhoz a benzin készlethez, 
melyet csak rendkívüli állapot esetén, a Hatóság 
Vezetőjének engedélyével szabad igénybe venni. Ha nem 
lett volna riadó készlet a vidéki osztályokon, akkor 
nem tudták volna végrehajtani az április 4-i biztosí
tást, mert a VII-es Főosztályt erről senki sem érte
sítette .

5. / A Nyírségben volt egy akció’, mellyel 
kapcsolatban szükséges volt kitelepítéseket végre
hajtani. Jóval az akció befejezése után kb. 1 millió 
forintos teher-fuvar számlával jelentkeztek a VII-es 
Főosztálynál. Ha erről időben tudomást szerez a. VII. 
Főosztály, akkor felvethette volna azt a. javaslatot, 
hogy a kitelepítésnek fuvarozási költségeit a kitele- 
pítetteken hajtsák végre, vagy a kitelepítést a Ható
ság gépjárművein végezzék.

Számtalan fentiekhez hasonló intézkedés 
történik, amelyből kifolyólag az ÁVH-t a népgazdaság 
szervei anyagi szempontból rosszul működő hatóság
nak ismerik.

A VII-es Főosztállyal ki nem tárgyalt in
tézkedések anyagi kihatásai sérthetik az anyagi és 
tervfegyelmet is, ezért ezek megszüntetésére

elrendelem :

1./  Minden anyagi kihatású ügyet idejében, előzetesen 
a VII-es Főosztállyal kell megtárgyalni.

Pl. új szervek létesítése,
új kirendeltségek felállítása,
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nagyobb személyi átcsoportosítás, 
tanosztályok, iskolák megindítása, 
új objektumok létesítése, 
telefonhálózat létesítése, 
nagyobb rendezvények, stb.

2./  A javaslatokra és felterjesztésekre minden 
esetben rá kell vezetni, a VII-es Főosztály anyagi 
vonatkozású véleményét.

  PÉTER GÁBOR,sk.
államvédelmi altábornagy 

Helyességéért: az Államvédelmi Hatóság Vezetője.

/ Sin Sándor /
államvédelmi százados.

V/75 péld.
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