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Tárgy: Az ÁVH. Megyei osztályok, Katonai Elhárítás és Felde
rítő szervek együttműködése.

I.
Az ÁVH. Megyei Osztályai, az ÁVH. Katonai Elhárítás 
Osztályai, alosztályai és az ÁVH. Határőrség felderí- 
tő alosztályai az ügynöki operatív munkában nem léte
sítettek egymással megfelelő kapcsolatot.
Egyes fontos határszéli megyéknél a Megyei Osztály és 
a Határőrség felderítő alosztálya között nem volt meg 
az együttműködés.
Gyakoriak az egymást keresztező ellentétes intézkedé
sek. Somogy megyében a Határőrség felderítője a Megyei 
Osztály egyik rezidensét az Osztály tudta nélkül foglal
koztatta, - a Bács-Kiskunmegyei Osztályon Simon 1. Ist
ván áv.alhdgy. a Határőrség felderítő alosztályának 
kapcsolatát akarta beszervezni.
Az ÁVH. Megyei Osztályai, a Katonai Elhárítás osztá
lyai és alosztályai, a Határőrség felderítő alosztályai 
az egymás hatáskörébe tartozó ügyekről nem tájékoztat
ták egymást és sokszor illetéktelenül önállóan folytat
nak nyomozást.
Az ÁVH. Katonai Elhárítás szervei és a Határőrség fel
derítő alosztályai a Megyei Osztállyal való előzetes 
megbeszélés és annak tudta nélkül őrizetbe vesznek a 
Megyei Osztály hatáskörébe tartozó ügynöki bizalmas 
nyomozás alatt álló személyeket.
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A Megyei Osztályok az illetékes katonai elhárító szerv
vel történt előzetes megbeszélés nélkül folytatnak nyo
mozást a Néphadseregnél és a határőrségnél szolgálatot 
teljesítő személyek ellen.

II.
A hibák okai arra vezethetők vissza, hogy:
1. / Az ÁVH. Megyei Osztályai, a Katonai Elhárítás osz
tályai, alosztályai és a Határőrség felderítő alosztá
lyai az ÁVH. vidéki szerveinek hatáskörét szabályozó 
és a 04/1950. számú parancsot nem tartják be.
2. / Az ÁVH. fent megjelölt vidéki szerveinek egyes be
osztottai között testületi szellem érvényesül, egymás 
között egészségtelen vetélkedés folyik, ami gyakori 
súrlódásokhoz vezet.
3. / Az egymás közötti kapcsolat rendszertelen, alkalom
szerű.

III.
Az ellenség tevékenységének eredményesebb leleplezése 
céljából, a hiányosságok kiküszöbölésére elrendelem:
1. / Az ÁVH. Megyei Osztályai, a Katonai Elhárítás osz
tályai, alosztályai és a Határőrség kerületi felderítő 
alosztályai a 04/1950. 05/1950. 014/1950. számú paran
csaim szigorú betartásával kölcsönösen támogassák egy
mást.
2. / Az ÁVH. Megyei osztályvezetők a megye területén a 
fő operatív irányító vezetők és az összes operatív há
lózati intézkedések és kombinációk végrehajtásáért őket 
teszem felelőssé.
5./ Az ÁVH. Katonai Elhárítás osztályai és alosztályai 
polgári személyek ellenséges tevékenységére vonalkozó 
személyi dossziét, ügynöki, nyomozati és vizsgálati je
lentést, vagy más egyéb anyagot az ÁVH. Megyei osztály
vezetőinek adják át. Polgári személyek őrizetbevétele 
előtt a Megyei Osztály vezetőjét értesítsék.
Az ÁVH. Katonai Elhárítás osztályainak és alosztályai
nak katonai, vagy rendőri személyekkel kapcsolatban ál
ló ellenséges tevékenységet folytató polgári személyek 
ellen a Megyei Osztályokkal való előzetes megbeszélés 
alapján nyomozást kell folytatni.

ÁBTL - 4.2 - 10/1023/1952 ÁVH T. biz. /2



- 5 -

Egyes kivételes esetekben - ha a vizsgálat érdeke meg
követeli - az ÁVH. Katonai Elhárítás osztályai és al
osztályai a Megyei Osztály vezetője által kért már ő- 
rizetbe vett katonai, vagy rendőri személyeket adják át 
előzetes főosztályvezetői engedély alapján.
4. / Az ÁVH. Határőrség felderítő alosztályai önállóan 
csak olyan személy ellen folytassanak nyomozást, aki
nek aknamunkája össze van kapcsolva az államhatár meg
sértésével. /Csempész, embercsempész, határsértő, stb./ 
A felderítő alosztályok az ország belseje felé irányuló 
határsértők elleni operációban a Megyei Osztályokat, 
sürgős esetekben az ÁVH. Katonai Elhárítás szerveit is 
vonják be.
5. / A Megyei osztályvezetők, a Katonai Elhárítás ille
tékes osztályainak és alosztályainak a katonai, határ
őr, belső karhatalmi és rendőrségi személyekre, vala
mint ezeken a területeken polgári alkalmazottként dol
gozókra vonatkozó összes ügynöki, nyomozati, vizsgála
ti és egyéb adatokat, személyi dossziékat adják át. Az 
ÁVH. Határőrség elhárító és felderítő alosztályainak 
minden olyan adatot, amely csempészekkel, embercsempé
szekkel, határsértőkkel, vagy készülő határsértőkkel 
van kapcsolatban.
6. / Az ÁVH. Megyei osztályvezetők időnként szóban tá
jékoztassák az ÁVH. Katonai Elhárítás osztályait, il
letve alosztályait a katonai objektumok környékén lévő 
ellenséges kategóriák jelenlétéről és tevékenységének 
irányáról.
7. / Az ÁVH. Katonai Elhárító osztály, illetve alosztá
lyok, a Megyei Osztály nyilvántartójának polgári sze
mélyekről kiállított 3-as számú kartonok egy példányát 
küldjék meg.
8. / Katonai, határőr, belső karhatalmi és rendőrségi sze
mélyeket /kivéve a rendkívüli eseteket/ csak a katonai 
elhárítás jogosult őrizetbevenni. Ezen személyek tanú
ként való kihallgatása az illetékes katonai elhárító 
osztály, vagy alosztály vezetőjével való előzetes meg
beszélés alapján történik,
9. / Az ÁVH. Megyei Osztályai, az ÁVH. Katonai Elhárítás 
osztályai, alosztályai és az ÁVH. Határőrség felderítő 
alosztályai szükség esetén tartsanak közös megbeszélé
seket a felmerült problémák megoldására. Egyes esetek
ben kölcsönös beleegyezés és megbeszélés alapján egymás 
hálózatát is használják fel.
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Az ÁVH. Megyei Osztályai, Katonai Elhárítás osztá
lyai, alosztályai és a Határőrség felderítő alosz
tályai szoros együttműködésben dolgozzanak és küszö
böljék ki a szerveken belüli öntelt testületi szelle
met.
Utasítom az ÁVH. Megyei Osztályok vezetőit, az ÁVH. 
Katonai Elhárítás vezetőjét és az ÁVH. Határőrség 
felderítő osztályának a vezetőjét, hogy jelen paran
csomat részleteiben ismertessék a beosztottaik előtt 
és biztosítsák annak maradéktalan végrehajtását.

 PÉTER GÁBOR sk.
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