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Az ÁVH. csapatainak és intézeteinek leg
felsőbb anyagellátó szerve a VII-es főosztály. A 
VII-es főosztály vezetője a Hatóság Vezetőjének és 
első helyettes ének közvetlenül van alárendelve.

Az anyagok kiutalása a. csapatok és inté
zetek felé a VII-es főosztály központi anyagszertá
rán keresztül történik az ellátó ágazati osztályok 
utasítása szerint. Központi raktárt a Határőrség és 
Belső Karhatalom hadtápja nem tarthat. A csapatok 
ellátását a megállapított norma és jóváhagyott évi 
költségvetés alapján kell biztosítani, A VII-es fő
osztály külön-külön nyilvántartást vezet a Határőr
ség készleteiről és a Belső Karhatalom készleteiről.

Az anyagok kiutalását a Határőrség és a 
Belső Karhatalom részére a Határőrség és Belső Kar
hatalom hadtápparancsnokságán keresztül kell eszkö
zölni. A kiutalásokat a VII-es főosztály végzi. A 
csapatok közötti szétosztás az illetékes hadtáppa- 
rancsnokságra. tartozik.

A csapatok tervszerű ellátása érdekében 
a VII-es főosztály részére anyagelszámolás küldendő 
a Határőrség és Belső Karhatalom hadtápparancsnoksá- 
gától, de külön-külön feltüntetve a Határőrség és 
Belső Karhatalom készleteit. Az anyagi elszámolás 
formáját és határidejét a VII-es főosztály állapít
ja meg.

A VII-es főosztály vezetője nem elvi kér
désekben minden anyagi vonatkozású ügyben közvetle
nül adhat utasítást a Határőrség és Belső Karhatalom
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hadtápparancsnokának. Elvi gazdasági kérdésekben a 
Határőrség és Belső Karhatalom részére parancsokat 
csak az ÁVH. Vezetője, vagy a Határőrség és Belső 
Karhatalom parancsnoka adhat ki. Minden olyan elvi 
kérdést, mely kapcsolatban van a csapatok gazdálko
dásával, valamint normákat és kiszabatokat a VII-es 
főosztály állapit meg és az ÁVH. Vezetője hagy jóvá.

Kárügyekben az ÁVH. csapatokra az érvény
ben lévő H.M. Bajtárs által kiadott parancsok az 
irányadók.

A Határőrség és Belső Karhatalomnál törté
nő új építkezés tervezését és végrehajtását a VII-es 
főosztály végzi, ezért a VII-es főosztály által meg
állapított határidőre a Határőrség és Belső Karhata
lom hadtápparancsnoka a Határőrség és Belső Karhata
lom parancsnokának jóváhagyásával a VII-es főosztály
hoz benyújtja a következő évben szükséges építkezé
sek címjegyzékét és programját. A folyamatos épü
letkarbantartásokat a Határőrség és Belső Karhata
lom hadtápja hajtja végre az e célra fenntartott hi
telből.

A csapatoknál lévő gépjármüvek javítása 
a VII-es főosztályhoz tartozó Gépjármű Javító Válla
latnál történik, az évi javítási tervnek megfelelően 
és a. VII-es főosztály által kiadott utalványok alap
ján.

Az egészségügyi ellátást a csapatoknál a 
Határőrség és Belső Karhatalom hadtápparancsnokság 
egészségügyi osztálya végzi. Egészségügyi felszere
lés, gyógyszerekkel való ellátás és az üdültetés 
megszervezése a VII-es főosztály egészségügyi osztá
lyának feladata.

A hadtápkáderek pótlása és helyes elosztá
sa a csapatoknál az illetékes csapatparancsnokságra 
tartozik, jóváhagyott hatáskörének megfelelően. A 
vezető hadtápkáderek kinevezése a Határőrség és Bel
ső Karhatalom„hadtápjához a VII-es főosztály vezető
jével való előzetes megbeszélés alapján történik.

A Határőrség és Belső Karhatalom hadtáppa
rancsnoka minden kérdésben közvetlenül a Határőrség 
és Belső Karhatalom parancsnokának, az ellátásokkal 
kapcsolatos kérdésekben közvetve a VII-es főosztály 
vezetőjének van alárendelve.
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Az ellenőrzés a Határőrség és Belső Kar
hatalom hadtápjának feladata. Szükség esetén a VII- 
es főosztály vezetőjének jogában áll külön ellenőr
ző bizottságot is felállítani. A hadtápkiképzés a 
csapatoknál a Határőrség és Belső Karhatalom hadtáp- 
parancsnokságára hárul.

A Belső Karhatalom dandárhadtáp parancs
noka alá van rendelve a Belső Karhatalom parancsno
kának és gazdasági kérdésekben a Határőrség és Belső 
Karhatalom hadtápparancsnokának. A Belső Karhatalom 
minden igénylését és elszámolását összesítve a kö
zös hadtápparancsnokságon keresztül küldi meg a VII- 
es főosztálynak. A VII-es főosztály intézkedéseit, 
kiutalásait a Belső Karhatalom részére a közös had
tápparancsnokságon keresztül teszi meg.

A különböző anyagok kiselejtezése a VII-es 
főosztály által megállapított időpontban és a VII-es 
főosztály által megadott utasítások alapján végezhe
tő.

  PÉTER GÁBOR sk.
 államvédelmi altábornagy

Helyességéért:  az Államvédelmi Hatóság Vezetője.
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államvédelmi százados.
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