
ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG vezetője.096/1951. ÁVH. T. biz.
Sorszám: 55
SZIGORÚAN TITKOS "V” !CSAK VEZETŐK RÉSZÉRE!Tárgy: Őrizetbevételek foganatosítása az Államvédelmi Hatóságon.

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE97. sz. PARANCSA. Budapest, 1951 november 28.
Az Államvédelmi Hatóság eredményes munkájának elsőrendű feltétele, hogy az őrizetbevételek a legnagyobb gondossággal és körültekintéssel történjenek. A Hatóság valamennyi beosztottjának szem előtt kell tartania, hogy az indokolatlan őrizetbevétel milyen károkat okoz.Tekintettel arra, hogy az őrizetbevételek foganatosítása körül még a legutóbbi időben is előfordultak olyan mulasztások, amelyeket feltétlenül ki kell küszöbölni, elrendelem a következőket;őrizetbe vételt az Államvédelmi Hatóságon csak ál-lamellenes bűncselekmény elkövetését alátámasztó bizonyítékok birtokában foganatosíthatunk. Ilyen bizonyítékok elsősorban; gyanúsítottak jegyzőkönyvi vallomásai, tárgyi bizonyítékok, szakértői vélemények, különböző irattárakból beszerzett iratok.Fentiek alól kivételt csak azok az esetek képeznek, amikor valakit államellenes bűncselekmény elkövetésében tettenérnek, vagy ellenőrzött operatív adatok szerint terror, - diverziós akciót készítenek elő. Az őrizetbevételek gyakorlati végrehajtása az alábbiak szerint történjen; I.Ha a hálózati osztály beszerezte a megfelelő bizonyítékokat , elkészíti az őrizetbevételi javaslatot. A javaslatot az ügyben dolgozó hálózati beosztott elvtárs és annak osztályvezetője kell, hogy aláírja.
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1. / Hálózati osztály az elkészített őrizetbevételi javaslatot az ügyre vonatkozó összes anyagokkal együtt véleményezésre megküldi a vizsgálati főosztálynak. A vizsgálati főosztályon a javaslatot a vizsgálati főosztály vezetőjének, vagy helyettesének írásban véleményezni kell.2. / A vizsgálati főosztály által véleményezett őrizetbevételi javaslatot a hálózati osztály jóváhagyásra felterjeszti a Hatóság Vezetőjének, A hálózati osztály a Hatóság Vezetőjéhez felterjesztett őrizetbevételi javaslathoz mellékel egy fél íves géppel írt utasítást. Az utasításnak tartalmaznia kell azt, hogy kit, vagy kiket vegyenek azonnal őrizetbe, A Hatóság Vezetője által aláirt utasítást be kell mutatni a nyilvántartó vezetőjének, melynek alapján kiállítják az ”őrizetbevételi határozat"-ot. A kiállított őrizetbevételi határozatot az összes anyagokkal együtt, - amelyek az üggyel kapcsolatosak -  a vizsgálati főosztálynak meg kell küldeni, Az őrizetbevételi határozatot a vizsgálati főosztály vezetője, vagy távollétében a helyettese Írja alá és e határozattal végrehajtható az őrizetbevétel.5./ A fenti eljárás vonatkozik a vizsgálat során őrizetbevételre javasolt személyekre is.4./ Államellenes bűncselekményekben való tettenérés esetén előállítást kell foganatosítani. Előállítást az operatív osztályok foganatosíthatnak. Az előállítástól számított 24 órán belül az előállító operatív osztály őrizetbevételi javaslatot készít és azt a fentiek alapján jóváhagyásra felterjeszti a Hatóság Vezetőjéhez.II.1. / A vizsgálati főosztály fogdájába őrizeteseket csaka vizsgálati főosztály vezetője, távollétében helyettese által aláirt őrizetbevételi határozattal lehet befogadni.2. / A vizsgálati főosztály fogdájába előállított sze -mélyt csak a vizsgálati főosztály vezetőjének, vagy távollétében helyettesének írásbeli engedélyével lehet befogadni.A vizsgálati főosztály fogdájába a fent megjelölt iratok nélkül befogadni személyeket nem lehet.III.Az utóbbi időben több esetben előfordult, egyes hálózati osztályok beosztottjai, különböző céllal előállításokat foganatosítottak a vizsgálati főosztály
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épületében. Az előállítás foganatosítása után minden engedély, vagy jóváhagyás nélkül az előállított személyt a vizsgálati főosztály épületében hagyták. Ilyen esetek után rendszerint vita keletkezett és nem lehetett megállapítani, hogy ki miért állította elő az illető személyt.Ezért elrendelem, hogy az előállítás a vizsgálati főosztály épületében csakis a vizsgálati főosztály vezetőjének, vagy távollétében helyettesének tudomásával, vagy jóváhagyásával történhet. Továbbá elrendelem, hogy 24 órán túl ilyen személyeket a vizsgálati főosztály épületében tartani nem lehet, csak akkor, ha őrizetbevételét jóváhagyták.Jelen parancsom az azonnali jelentéskötelezettség betartása mellett értelemszerűen vonatkozik az ÁVH. megyei osztályaira is.Jelen parancsom szellemében szabályozni kell a Határőrségnél foganatosított őrizetbevételek rendszerét is az ÁVH. megyei osztályaival történő szoros együttműködés alapján.

  PÉTER GÁBOR sk. államvédelmi altábornagyHelyességéért:   az Államvédelmi Hatóság Vezetője./Sin Sándor/ államvédelmi százados.

E/70 pld.
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ŐRIZETBEVÉTELI UTASÍTÁS.

Javaslom ............................................ éves........................................ .................... ........ sz. alatti lakos őrizetbevételét.
. ............................ .. 195.. .........................hó ... n.

operatív alo. vezető.
A javaslattal egyetértek:
vizsgálati alo. vezető.

Utasítom, hogy nevezettet vegye őrizetbe.195.. ... hó ...n.

megyei osztályvezető.
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