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A béke védelme, az ötéves terv foko
zott feladatainak teljesítése, a mezőgazdaság 
szocialista átszervezése megkövetelik, hogy 
Pártunk irányításával az Államvédelmi Hatóság 
még hatásosabban lépjen fel a dolgozó nép el
lenségeivel szemben. Növekvő feladataink jobb 
munkát és nagyobb felelősséget igényelnek az 
ÁVH. beosztottaitól is.

A falusi osztályharc élesedésével nö
vekszik az ÁVH. vidéki osztályainak jelentősége 
és munkája is. Az ÁVH. vidéki osztályainak még 
eredményesebben és gyorsabban kell fellépni 
minden ellenséges akcióval, vagy kísérlettel 
szemben. Ebből a célból az őrizetbevételi ha
táskört kiterjesztem a Vidéki Osztályok Veze
tőire is azzal, hogy az alant felsorolt kivéte
leket és rendszabályokat kötelesek maradék nél
kül betartani. Minden olyan őrizetbevételért, 
amelyet a Vidéki Osztályok Vezetői saját hatás
körükben foganatosítanak személyileg felelősek,

A Vidéki Osztályok Vezetői saját ha
táskörükben foganatosíthatnak őrizetbevételeket 
tettenérés esetében, továbbá olyan bűncselek
mények esetében, amikor a gyanúsítottak ellen 
megfelelően ellenőrzött és bűnvádi eljárás 
alapját képező bizonyítékok állnak rendelkezés
re.

A Vidéki Osztályok Vezetői saját ha
táskörükben nem vehetnek őrizetbe:
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1./ Tártfunkcionáriusokat alapszer
vezetek vezetőségi tagjaiig be
zárólag.

2. / Külföldi állampolgárokat, diplo -
matákat .

3. / Állami funkcionáriusokat, gazda-
sági funkcionáriusokat /vállalat
vezetőket, mérnököket, vállalati 
főtisztviselőket/.

4. / Tanácstagokat.

5. / Fegyveres erők tagjait. /Honvéd -
ség, Rendőrség, Belső Karhatalom, 
Határőrség, stb./.

6. / Szocialista szektor dolgozóit, ki
véve ha azok a múltban közszolgá
latot teljesítő tisztviselők, fa
siszta horthy-hadsereg aktív tiszt
jei, tiszthelyettesei, bármely 
belföldi, vagy külföldi fasiszta 
erőszakszervezet tagjai, felszaba
dulás előtti jobboldali pártok, 
szervezetek funkcionáriusai, a volt 
kizsákmányoló osztályok elemei vol
tak /szolgabiró, jegyző, stb.- 
csendőr, pártszolgálatos, SS., stb.- 
 Keresztény Szocialista Párt, Magyar 
Megújhodás Pártja, Magyar Élet 
Pártja, stb.- Turáni Vadászok Szö
vetsége, nagyiparosok, nagykeres
kedők, földbirtokosok, stb./. 
Nem vehetnek őrizetbe előzetes en
gedély nélkül vezető agronómusokat.

7. / Az ország területén kormányzatunk
által engedélyezett egyházak papi 
teendőit ellátó tagjait.

8. / Ügynöki bizalmas nyomozás alatt
álló személyeket, vagy ilyen cso
portok tagjait.

9. / Demokráciaellenes szervezkedés, 
vagy csoport tagjait, függetlenül 
attól, hogy káros tevékenységüket 
ügynöki bizalmas nyomozás, vagy 
vizsgálati munka derítette fel.
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Fenti pontokban megjelölt személyek 
ügyében csak a Központ engedélye alapján vehet 
őrizetbe.

Azokban az esetekben, amikor az őri
zetbevétel eldöntésénél felmerülő szempontok 
kétségessé teszik az őrizetbevétel szükségessé
gét, vagy helyességét, úgy a Vl/1. osztályhoz 
köteles jelentést tenni döntés végett.

Nagyobb jelentőségű ügyekben az őrizet
bevételi javaslatot a vizsgálati alosztály veze
tője személyesen hozza fel a Vl/1. osztályhoz, 
ahol szempontokat kap az őrizetbevétel és a vizs
gálat lefolytatásához.

A vidéki osztályok vezetői köte
lesek az általuk foganatosított őri
zetbevételekről minden 
esetben azonnal rádión, távgép
írón, vagy telefonon jelentést ten
ni és az őrizetbevételt követő futárpostával 
az őrizetbevétel alapját képező összes bizonyí
tékokat, valamint az addig történt kihallgatá
sokról készített feljegyzéseket a Vl/1. osztály
hoz felterjeszteni.

Minden egyes vizsgálati ügyben - te
hát a saját hatáskörben őrizetbe vett személyek 
ügyében is - a vizsgálat befejezésére továbbra 
is a Vl/1. osztály ad engedélyt.

A Vidéki Osztályok Vezetői és a vizs
gálati alosztályok vezetői minden egyes őrizet
bevételért felelősséggel tartoznak.

A kellő bizonyítékok hiányában és a 
politikailag helytelenül kiértékelt őrizetbevé
tel az ellenséget segíti. Ezért jelen paran-c
som megszegőivel szemben fegyelmi, súlyosabb 

esetekben bűnvádi úton járok el.

  PÉTER GÁBOR sk.
 államvédelmi altábornagy

Helyességéért:    az Államvédelmi Hatóság Vezetője.

 / Sin Sándor / 
államvédelmi százados.

V/60 péld.
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