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 45Sorszám: 

SZIGORÚAN TITKOS "V"!
CSAK VEZETŐK RÉSZÉRE!

Tárgy: A Hatóság fontosabb terü
letén valamennyi beosztott 
részére nagyobb tűzerejű 
fegyverek kiadása.

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

74. sz. PARANCSA

I., II. Főosztályokat, IIl/1., Vl/1. ,0sz- 
tály beosztottait, valamint a nyugati és a déli 
megyék osztályainak beosztottait /Zalaegerszeg, 
Veszprém, Szombathely, Szeged, Pécs, Békéscsaba, 
Győr, Kaposvár, Kecskemét, Szekszárd/ 48 M. 7.62 
mm-es TT. pisztollyal teljes mértékben feltöltöm, 
a 6.35 mm-es pisztolyon kívül.

A 7.62 mm-es pisztoly felvételezését 1951. 
szeptember hó 24-én indítom meg. A főosztály és 
az Osztályvezetők gondoskodjanak arról, hogy min
den egyes beosztottuk személyesen vételezze fel a 
VIl/7. Osztályon szolgálati fegyverét. A személyes 
felvételezés alól kivételt képeznek a IIl/1.Osz
tály és a fent felsorolt vidéki osztályok. Ezek 
egy mennyiségben igényeljék a létszámukhoz megfe
lelően a TT. pisztolyokat a VIl/7. Osztálytól.

Utasítom a VIl/7. Osztály vezetőjét, hogy 
a mellékelt minta szerinti nyilatkozatot minden 
egyes felvételező bajtárssal Írassa alá.

A nyilatkozat aláíróit ellenőriztetni fo
gom és aki a 032. sz. parancsomnak nem tesz ele
get, azt legszigorúbban felelősségre vonom.

A felvételezés beütemezése, a fent emlí
tett sorrendben történik, naponta 25-30 bajtárs 
vételezheti fel szolgálati fegyverét. A vidéki osz
tályok 24-e után következő héten, szerdán és pén
teken vételezhetnek.

A 48 M. 7.62 mm-es és az 50 M. 6.35 mm-es 
pisztolyokon kívül más pisztoly, vagy lőfegyver,
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fent említett Főosztályokon és Osztályokon belül nem 
lehet.

Ennek ellenőrzéséért a Főosztály és az Osz
tályvezető laptársakat teszem felelőssé.

  PÉTER GÁBOR sk.
  államvédelmi altábornagy

Helyességéért:  az Államvédelmi Hatóság Vezetője.

/Sin Sándor/
áv.szds.

E/75.
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NYILATKOZAT

Alulírott büntetőjogi felelősségem tuda
tában nyilatkozom, hogy a 48 M. 7.62 mm-es, valamint 
az 50 M. 6.35 mm-es zsebpisztolyon kívül más szolgá
lati fegyver vagy egyéni fegyver birtokomban nincs.

Az Altábornagy Bajtárs 032 sz. parancsát 
a fegyverek leadásával kapcsolatban teljes mértékben 
végrehajtottam.

áv.
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