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SZIGORÚAK TITKOS "V"! 
CSAK VEZETŐK RÉSZÉRE!

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

59 sz. PARANCSA.

Budapest, 195l. július 17-én.

1950. június 29-én megjelent 07-es 
számú parancsomban szabályoztam, hogy a köz
ponti osztályok mely vidéki szervek, alosztá
lyok munkáját tartoznak irányítani és milyen 
szervek munkájáért felelősek.

A vidéki osztályok gazdasági hivata- 
talinak munkájáért e parancs szerint a VII. 
Főosztály vezetője felelős. E parancsomnak meg
felelően a vidéki osztályok gazdasági hivata
lainak ügymenetét, a gazdasági hivatal munká
jának megszervezését a VII. főosztály vezetője 
határozza meg.

Fenti rendelkezések azonban nem je
lentik azt, hogy a vidéki osztályok vezetői, 
hasonlóan a többi alosztályaikhoz, nem felelő
sek a gazdasági hivatalok munkájáért. Ezért a 
vidéki osztályvezetők, mielőtt nem gazdasági 
természetű munkával bíznák meg a gazdasági hi
vatalok vezetőit, vagy más beosztottját, ezt 
soha ne tévesszék szem elől.

A vidéki gazdasági hivatalok vezetőit, 
vagy azok beosztottjait mielőtt más munkaterü
letre helyeznék, vagy más munkaterületen fel
használnák, a vidéki osztályvezető, a személy
zeti főosztályvezető előzőleg beszélje meg a 
VII. főosztály vezetőjével.

A VII. főosztály osztályvezetői pénz
ügyi és gazdasági vonatkozású kérdésekben uta
sításokat a vidéki osztályok vezetőinek csakis 
a "VII. főosztály vezetőjének rendeletéből”
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adhatnak. Elvi vonatkozású, pénzügyi és anyagi 
természetű utasításokat csak a VII. főosztály 
vezetője adhat.

A vidéki osztályok gazdasági hivata
lainak vezetői, az osztályvezető utasításait 
kötelesek végrehajtani. Ha ezek az utasítások 
azonban ellenkeznek a kormányrendeletekkel, 
vagy egyéb szabályokkal, a gazdasági hivatal 
vezetője köteles erre az osztályvezető figyel
mét felhívni. Ha. az osztályvezető ennek elle
nére is ragaszkodik a kiadott parancsa végre
hajtásához, a gazdasági hivatal vezetője köte
les a parancsot végrehajtani, de erről hala
déktalanul a VII. főosztály vezetőjének írás
ban jelentést tartozik küldeni.

A gazdasági hivatal vezetője ellen 
pénzügyi és anyagi vonatkozású szabálytalan
ság esetén, - fegyelmi ügyben - az osztályve
zető, a VII. főosztály vezetőjével egyetértés
ben dönt. Ilyen szabálytalanságok esetén azon
ban a VII. főosztály vezetője egyénileg is fe
nyíthet.

államvédelmi altábornagy 
az Államvédelmi Hatóság Vezetője h.

  Piros László sk.
Helyességéért: államvédelmi vezérőrnagy.

/ Sin Sándor / 
államvédelmi százados.

V/60 péld.
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