Sorszám:

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE.
065/1950. ÁVH. T. biz.

ÁLLAM. VÉDELMI
058. számú.

111

SZIGORÚAN TITKOS "V"!
CSAK VEZETŐK RÉSZÉRE!

HATÓSÁG

VEZETŐJE

PARANCSA

Budapest, 1950 december 15.

Értesítem valamennyi főosztályvezetőt,
központi osztályok és alosztályok vezetőit, hogy
a Hatóság f. hó 16-tól, 1951. január 5-ig bezáró
lag átköltözik a Belügyminisztérium épületébe. A
Belügyminisztérium ugyanezen idő alatt a Hatóság
épületét foglalja el.
Ezzel kapcsolatban tudomásulvétel és
miheztartás végett az alábbiakat közlöm:

Az átköltözés a Hatóság részéről osztá
lyonként történik. Az iratok és egyéb átszállítás
ra kerülő anyagokat ládákban és zsákokban fogjuk
eszközölni. Minden osztályvezető felelős azért,
hogy az osztálya a legnagyobb éberséggel végezze
munkáját. A lezárt ládákat zsineggel minden eset
ben át kell kötni és azt több helyen viaszpecséttel le kell rögzíteni. Zsákoknál a bekötő zsineg
végét kell lepecsételni.
A költözködés zavartalan biztosításáért
a főosztály- és osztályvezetőket teszem felelős
sé. Ennek érdekében a főosztály- és osztályvezetők
operatív beosztottaik közül jelöljenek ki felelő
söket. Ezeknek a beosztottaknak ellenőrizni kell
a költözködést, a kiköltözés után a helyiségeket
alaposan át kell vizsgálni, nem maradt-e ott fon
tos operatív, vagy a munkánkkal kapcsolatos más
anyag. Ennek megtörténte után a helyiségeket zár
ják le, a kulcsokat borítékba megcímezve /pl.Vö
rösmarty u. 59.II.em.52./ adják le a központi
ügyeletre.

A szállítmány okát fegyveres őrök fog
ják kísérni, de minden főosztály-, osztály- és
alosztályvezető köteles gondoskodni ezenkívül
két operatív beosztott kíséretéről is.
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A Belügyminisztérium épületébe két be
járati rész van. Egyik a Duna felöli oldalon, a
másik az épület déli oldalán. A Hatóság beosz
tottai ki- és be, csak a Duna felőli oldalon köz
lekedhetnek. Figyelembe kell venni a Belügymi
nisztériumban eddig rendszeresített egyirányú köz
lekedést, mely abból áll, hogy a dunai oldalon
az egyik ajtón be-, a másikon kifelé közlekednek.

F. hó 16-án reggel 7 h-tól a Hatóságnak
Eligazító Irodája 1951 január 5-én 18 h-ig két
helyen lesz. Egyik a jelenlegi Eligazító Iroda,
a másik - az átköltözött szervek részére - a
Belügyminisztérium Eligazító Irodájában.
Utasítóin valamennyi főosztály-, osztályés alosztályvezetőt, hogy a Belügyminisztérium
épületébe való átköltözés után az ott működő El
igazító Irodának /Major fhdgy./ jelentsék be telefonszámaikat és irodájuk számát. Ezzel ki tud
juk küszöbölni azt, hogy a Hatóság ügymenetében
a legkisebb zavarok is előálljanak.

Ha osztályok egymásközött érintkezést
akarnak keresni, telefonszámot és elhelyezést a
Titkárságon /2258-as mellék/ tudhatják meg. Az
operatív osztályok egymásközötti levelezésének le
bonyolítását külön parancsban szabályozom.
A Belügyminisztérium épületében ideig
lenesen a IV. emelet 0 számú szobában /441.sz.
szoba, .mellett/ f. hó 16-án reggel 8 h-tól, 1951.
január 5~én 20 h-ig ügyeleti szolgálat lesz. Az
odaköltözött szervek irodájuk kulcsait oda köte
lesek leadni.
A személyzeti főosztály vezetője gon
doskodjon az ideiglenes ügyeleti szolgálat meg
szervezéséről.

Tekintve, hogy úgy a Belügyminiszté
rium, mint a Hatóság, jelenlegi épületeit fokoza
tosan fogja kiüríteni, illetve elfoglalni, így a
közlekedést az épületben ennek megfelelően kell
szabályozni, A Hatóságnak azokba az épületrészei
be, ahonnan a Hatóság szervei már kiköltöztek,
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áv. beosztottak nem közlekedhetnek. Ugyanúgy a
még itt lévő áv.. területekre a Belügyminisztérium
beosztottai nem jöhetnek be. Ennek biztosítása
érdekében úgy az ÁVH., mint a Belügyminisztérium
épületében őrségeket kell felállítani.
Az őrségek felállítását a IV/1. osztály
vezetője, a költözködésekkel párhuzamosan szer
vezze meg. A felállított őrszemek által adott el
igazítást minden beosztott köteles tudomásul ven
ni.

Mivel a Belügyminisztérium épületében
központi fűtés van és a papírhulladékok elégetése
egyelőre nehézségekbe ütközik, valamennyi osztály
a maga és alosztályai részére alosztályonként egyegy zsákot igényeljen a VII/4. osztálytól. Az ége
téseket úgy kell megoldani, hogy az alosztályok
papírhulladékaikat a zsákba összegyűjtik és azt
egy operatív beosztott és titkár kíséretében és
jelenlétében kell a pincében lévő kazánházban
elégetni. Az égetéseket lehetőleg d.u. 17-18 h.
között kell végrehajtani. Az égetésnél az opera
tív beosztottakon kívül idegen személy, mint pl,
fűtő, nem lehet jelen.

Tudomásulvétel végett közlöm, hogy a
Belügyminisztérium épületében kézi telefonközpont
működik, melynek teherbírása jóval kevesebb, mint
a jelenlegi központunké, ezért a felesleges tele
fonbeszélgetéseket küszöböljék ki, a telefonbe
szélgetések minden esetben rövidek legyenek.
A gépkocsik elhelyezését a VII/3. osz
tály vezetője a szolgálati szempontokat figyelembevéve határozza meg.

Felhívom valamennyi főosztály-, osztályés alosztályvezetők figyelmét, hogy a részükre
előirt ütemtervet minden körülmények között tart
sák be, mert egy-egy részleg, ha nem. tartja be a
határidőt, akkor az egész költözködés menetét
felborítja.

Figyelmeztetek valamennyi beosztottat,
hogy a. költözködés alatt a konspiráció legszi
gorúbb szabályait tartsák be. Ha a költözködéssel
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kapcsolatban esetleg vitás kérdés merül fel, ak
kor az illetékes osztályvezetőhöz kell fordulni,
aki azt elintézi.

Ennek a parancsnak a beosztottakat érin
tő részét a. beosztottak előtt tegye oktatás tár
gyává.

Helyességéért:
/Sin Sándor/

PÉTER GÁBOR sk.
államvédelmi altábornagy
az Államvédelmi Hatóság Vezetője.

államvédelmi százados

Kapják: Valamennyi főosztályvezető, I, II, III, v,
VI, VII, X/1, X/2, X/5. osztályok vezetői
és valamennyi felsorolt
osztályok alosz
tályvezetői.

E/125. pld.
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