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Az Államvédelmi Hatóság katonai rend
fokozattal ellátott beosztottjait egységesen 
6.35 mm. Zbrojovka gyártmányú pisztolyokkal lá
tom el, kivéve a IV. Főosztály, a X/1. Osztály 
csapatszolgálatot, az Állami Kézbesítő Szolgála
tot ellátó tagjait, valamint a Vl/2. Osztály nem 
tiszti rendfokozatú tagjait.

A fentieken kívül a T.T. 7.62 mm-es 
típusú pisztolyt rendszeresítek a X/1. Osztály 
valamennyi rendfokozattal ellátott beosztottjá
nak, valamint az Állami Kézbesítő Szolgálatot 
ellátók részére.

Arra az esetre, ha szolgálati okokból 
nagyobb tűzerejű pisztolyokra van szükség, minden 
osztálynak T.T. 7.62 mm-es típusú pisztolyt adok, 
létszámuk 30 %-ának megfelelően. Ezeket a pisz
tolyokat az Osztályvezetőknek adom ki, anyagi fe
lelősség mellett, akik a kiadott pisztolyokat ál
landóan páncél, vagy lemezszekrényben kötelesek 
elzárva tartani és csak rendkívüli esetekben ad
hatják ki ezeket az egyes akciók tartamára. Az 
osztályvezető valahányszor pisztolyokat ad ki ak
ciókra, köteles nyilvántartásba venni, hogy kinek 
adott pisztolyt, a pisztoly számát, a töltény 
mennyiségét, a kiadás időpontját és a visszaszol
gáltatás időpontját. Az esetleg elhasznált lőszer
ről azonnal feljegyzést kell készíteni és a VIl/7. 
Osztályhoz eljuttatni, a hiányzó lőszerek pótlá
sa végett. Fegyverek megrongálódását, vagy elvesz
tését ugyanígy jelenteni kell a VIl/7. Osztálynak,
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a megrongált fegyverek megjavítása, vagy pótlása 
végett. Minden esetben jelenteni kell személy sze
rint a rongálódásért, vagy elvesztésért felelős 
személyt is.

Az általam rendszeresített szolgálati 
fegyverek kiosztása után minden egyéb pisztolyt, 
/akár szolgálati, akár nem szolgálati/ f. évi jú
nius 30-ig le kell adni. A vidéki osztályok ezeket 
a pisztolyokat július 15-ig kötelesek leadni.

A golyóspuskát, vagy egyéb huzagolt csö- 
vű puskát nem kell beszolgáltatni, azokat korábbi 
parancsom szerint csakis hivatali helyiségben le
het tartani, amikor használaton kívül vannak.

Minden golyós, vagy más huzagolt csövű, 
nem szolgálati célokra, és nem beszolgáltatás alá 
eső - puskákra, fegyverviselési engedélyt kell kérni 
a. VIl/7. Osztálytól. A VIl/7. Osztály csak annak 
adhat ki engedélyt, aki ezt szolgálati jegyen kéri 
és a szolgálati jegyet, a Főosztályvezető is alá
írta, illetve a kérelmet véleményezte.

Ezekről a fegyverekről a VIl/7. Osztály 
külön nyilvántartást tartozik vezetni.

Az újonnan rendszeresített szolgálati 
pisztolyok kiadását, illetve a jelenleg kint levő 
pisztolyok leadását a következők szerint szabályo
zom:

1. / Szolgálati pisztolyokat csak az álta
lam rendszeresített fegyverigénylési lap ellenében 
lehet kiadni. Ezeket a fegyverigénylési lapokat az 
osztályvezetőknek adom ki.

2. / Az I-es Főosztály május 15-től 18-ig, 
a II. Főosztály május 20-tól 22-ig, a III. Főosz
tály május 25-tól 29-ig, az V. főosztály május 30- 
tól június 1-ig, a VI. Főosztály június 5-tól 5-ig, 
a Vll-es Főosztály június 6-tól 8-ig, a X/1., X/2. 
és a X/3. Osztályok és egyéb központi szervek júni
us 10-től 15-ig vételezhetnek.

5./  A vidéki osztályok pisztoly ellátását 
úgy szabályozom, hogy a Gazdasági Hivatal a szüksé-
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ges pisztoly mennyiséget /6,35 és 7.62 mm-es típu- 
súakat/ a VIl/7. Osztálytól igényli és szétosztja 
az előbbi pontokban meghatározott módon, A VIl/7. 
Osztály látja el a vidéki osztályokat megfelelő 
fegyverigénylési és nyilvántartási lapokkal, vala
mint nyilvántartási utasításokkal. A vidéki osztá
lyok igénylésüket május 15-ig jelentsék a VIl/7. 
Osztálynak.

4./ A leadandó pisztolyokat és lőszert 
jegyzékbe kell foglalni, amelynek tartalmazni kell 
a leadandó pisztoly típusát, számát, töltények 
számát és a. leadó személy nevét. A jegyzéket két 
példányban kell elkészíteni, az egyik példányt a 
VIl/7. Osztály magánál tartja, a másik példányon 
pedig az átvételt igazolja.

A pisztoly leadása csoportosan, /egyszer
re több személy pisztolya leadásával/ alosztályon
ként is lebonyolítható, a pisztolyok vételezése 
azonban csak személyesen történhet, mert minden 
egyes pisztoly átvételét aláírással kell igazolni.

 5./ A pisztolyokhoz kiadott töltények 
cseréjét csak akkor engedélyezem, ha a Főosztály
vezető által aláírt szolgálati jegyen kellően in
dokolják a töltény elhasználását.

Pisztoly-céllövészetre kellő mennyiségű 
töltény tartalékolásáról gondoskodtam, utasítom 
az V. Főosztály Vezetőjét, hogy VII. hó 1-ig szer
vezze meg a Hatóság beosztottjainak céllővészeti 
kiképzését.

6. / További intézkedésig a fegyelmi osz
tály közbejöttével elbocsájtott, /esetleg őrizet
be vett/ minden személy fegyverét, /és egyéb felsze
relési tárgyait/ annak a számadótestnek kell meg
küldeni jegyzék kíséretében, ahol az elbocsájtott, 
/őrizetbevett/ személy utoljára szolgálatot telje
sített. A jegyzék 2 példányban készítendő el, az 
egyiket a fegyelmi osztály magánál tartja.

7. / Egészen kivételes esetben engedélyt 
adok arra, hogy a bajtársak a szolgálati célra 
rendszeresített pisztolyokon kívül egyéb pisztolyt 
is, /céllövő pisztoly, versenyen nyert pisztoly,
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amelyhez oklevél is van, stb./ maguknál tartsanak. 
Ilyen engedély kiadását magamnak tartom fenn.

8./  Fegyverek elcserélését a VII/7. 
Osztály előzetes engedélye nélkül, a legszigorúb
ban megtiltom. Ez ellen vétőket, minden esetben 
fegyelmi eljárás alá vonom.

 PÉTER GÁBOR sk.
 államvédelmi altábornagy 

Helyességéért:  az Államvédelmi Hatóság Vezetője.

/ Sin Sándor / 
államvédelmi százados.

V/156 péld.
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