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ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

013. számú PARANCSA.
Budapest, 1950 szeptember hó 25-én.

Az Államvédelmi Hatóság eredményes munkájának egyik 
döntő előfeltétele, hogy a Hatóság operatív tevé
kenységéről semmilyen körülmények között sem jusson 
adat illetéktelenek birtokába. Ezért azokat az 
iratokat, amelyek az operatív munkával, a Hatóság 
szervezeti felépítésével, vagy a Hatóság beosztottai
val kapcsolatos adatokat tartalmaznak, különös biz
tonsági intézkedésekkel kell védeni. Az ügyiratok 
titkosságának feltétlen megóvása, továbbá az iratok 
gyors és minél egyszerűbb kezelésének biztosítása 
céljából elrendelem egységes titkos ügyviteli rend
szer bevezetését az Államvédelmi Hatóság valamennyi 
operatív szervénél 1950 október 15-i hatállyal. 
/Kivételt képez a IV. főosztály, amelynek szervei a 
honvédségnél rendszeresített titkos ügyviteli sza
bályzat szerint kezelik az ügyiratokat./
Az egységes titkos ügyviteli rendszert a végleges 
szabályzat kiadásáig a jelen parancsomhoz mellé
kelt "Ideiglenes Eligazítás a Titkos Ügyiratok 
Kezelésére" szabályozza. Utasítom a Hatóság valameny- 
nyi operatív szervének vezetőit /kivéve a IV. főosz
tályt/, hogy az "eligazítást" haladéktalanul tanul
mányozzák át, majd oktassák ki alaposan beosztottai
kat az "eligazítás"-bon foglaltakra nézve.. Az ügyvi
tel megszervezését haladéktalanul meg kell kezdeni. 
1950 október 15-től titkos ügyiratokat csak az 
"ideiglenes eligazítás"-ban meghatározott módon sza
bad kezelni.
A titkos ügyvitel ellenőrzésével az ÁVH Titkárság 
vezetőjét bízom meg. A Titkárság látja el az összes 
szerveket a szükséges segédeszközökkel /naplók, 
bélyegzők, pecsétnyomók, stb./, úgyszintén eligazí-
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tást ad a titkos ügyvitellel kapcsolatban felmerülő 
kérdésekben. A titkos ügyvitel megjavítására vonatkozó 
javaslatokat, az ''ideiglenes eligazítás"-sal kap
csolatos észrevételeket szintén az ÁVH Titkársághoz 
kell eljuttatni, hogy azokat a végleges szabályzat 
kidolgozásánál fel lehessen használni.
Az "ideiglenes eligazítás" szintén szigorú
an titkos irat, amelyet a szervek vezetői 
saját páncélszekrényükben tartoznak megőrizni. A 
beosztottak a szabályzatot helyben betekinthetik, 
de el nem vihetik. Az "ideiglenes szabályzatiról 
másolatot készíteni szigorúan tilos.
Felhívom valamennyi szerv vezetőit, hogy az "ideig
lenes eligazítás” rendelkezéseit szigorúan tartsák 
be és tartassák be. Ellenkező esetben nemcsak a 
rendelkezéseket megszegő beosztottat, hanem elöljá
róját is fegyelmi úton fogom felelősségre vonni, 
súlyosabb esetben pedig katonai bíróság elé állíta
ni. A szolgálati titok megtartására ünnepélyes es
küje kötelezi az államvédelmi beosztottat, eláru
lását a Népköztársaság törvénye súlyosan bünteti.

PÉTER GÁBOR sk. 
államvédelmi altábornagy 

Helyességéért: az Államvédelmi Hatóság Vezetője.

/Szendy György/ 
államvédelmi őrnagy.

Kapják: I. II. III. V. VI. főosztályok és a nekik 
alárendelt valamennyi osztály és alosztály vezetői, 
továbbá a VII. főosztály, X/1. X/2. X/3. osztályok 
és valamennyi megyei osztály vezetője.

E/160 pld.
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