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SZIGORÚAN TITKOS! 
CSAK VEZETŐK RÉSZÉRE!

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

06. sz. PARANCSA

Budapest, 1953. január 26-án. 

Tárgy: Az ügykezelésben előforduló hiányosságok megszüntetése.

A Titkos Ügyvitel ellenőrzése során megállapítottam, 
hogy az 1952. február 1-én kiadott "Titkos Ügyviteli 
Szabályzat"-bán előirt utasításokat a Hatóság beosz
tottai, a főosztály és osztály-titkárságok, valamint 
T-ügykezelők nem tartják be maradéktalanul.

- az iratokra nem tesznek iktatószámot,
- értekezleteken és munka közben külön papírokra ké

szítenek jegyzeteket,
- az átadókönyvek jelentőségét lebecsülik, az iratok 

átvételét nem ismertetik el,
- az irat készítőjének és gépelőjének jelzését a pél

dányok darabszámát nem írják rá,
- az osztályvezetők az ügyiratok titkos kezelésére a 

szabályzatban megszabott utasítások végrehajtását 
nem ellenőrzik.

A felsoroltakon kívül még több hiányosságot tapasz
taltam, melyek sértik az állami és katonai titkok 
megőrzését. Az iratok laza és rendetlen kezelése le
hetőséget ad az ellenségnek fontos ügyiratokba való 
betekintésre, esetleges céljaik felhasználására.

A feszült nemzetközi helyzet, az osztályharc élező
dése, az imperialista hírszerzőszervek fokozott te
vékenysége megköveteli a katonai és állami titkok 
minden körülmények között való megőrzését.

Ezért nyomatékosan felhívom a főosztály és osztály
vezetők, valamint az ÁVH. összes beosztottainak fi
gyelmét a szabályzatban lefektetett utasítások betar
tására, illetve azok ellenőrzésére, a titkos ügyke
zelésben lévő liberalizmus gyökeres felszámolására.
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A fennálló hiányosságok megszüntetésére 
megparancsolom:

1. / Bármilyen titkos jellegű iratot iktatószám nélkül
továbbítani szigorúan tilos. Minden titkos jellegű 
iratra keletkezésekor géppel rá kell írni az osztály 
iktatószámát; az irat bal felső sarkába.

Az utolsó oldal bal alsó sarkában az irat készítőjé
nek és gépelőjének jelzését és a példány, darabszámár 
minden esetben fel kell tüntetni.

2. / Titkos okmányok feldolgozásához - referádák, opera
tív munkával kapcsolatos feljegyzések stb. - 1953. 
február 15-ig lapszámozott, átfűzött, viaszpecséttel 
ellátott munkafüzeteket kell rendszeresíteni.

A munkafüzetek hitelesítését a főosztályok titkárai 
végezzék. Megyei osztályokon az osztály-titkárok. A 
kiadott munkafüzetekről külön nyilvántartási könyvet 
kell vezetni, melyben aláírással igazolják a füzet 
átvételét.

A munkafüzeteket titkos okmányként kell kezelni, 
használat után jegyzőkönyvileg kell megsemmisíteni.

A főosztályok mintapéldánnyal való ellátásáról az 
ÁVH. Titkárság vezetője gondoskodjon.

3. / A jövőben minden titkos jelleggel bíró anyagot a ve
zetők felé is az "Átadókönyv"-vel kell továbbítani, 
melyben az átvevő aláírásával és az átvétel időpont
jának megjelölésével igazolja az ügyirat átvételét.

4. / Ha az ügyiratot az osztály, vagy főosztályvezető elv-
társakhoz adják le és az páncélszekrénybe lesz lerak
va, akkor az iktatókönyv "Megjegyzések” c. rovatába 
be kell írni az iratdosszié számát, melyben az ille
tékes vezető elvtárs az iratot lerakta. Ezenkívül 
1953. február 1-ig a páncélszekrényekben egy pontos 
számmal és tárggyal ellátott kimutatást kell készí
teni a páncélszekrények tartalmáról,

5. / 1953- február 1-ig a Személyzeti Főosztály vezetője
tegyen javaslatot a Hatóság Vezetőjének egy 3 tagú 
bizottság megalakítására, mely a H.M. "Titkos Ügy
viteli Szabályzat”-a alapján kidolgozza az ÁVH. egy
séges titkos ügykezelési utasítását.

6. / Elrendelem, hogy az összes használatban lévő páncél
szekrény kulcsokról 1953. február 1-ig szám és név
szerinti kimutatást kell készíteni. A kimutatás el-
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készítése után február 5-ig a páncélszekrény kul
csok, valamint az elkészített kimutatások másodpél
dányait az ÁVH. Titkárság vezetőjének kell megkül
deni .

A "Titkos Ügyviteli Szabályzat” be nem tartását a 
katonai és hivatali eskü megszegésének kell tekin
teni. Az utasítások megszegőit szigorúan felelősség
re kell vonni.

Fenti parancsom az ÁVH. összes operatív beosztottai 
előtt ismertetendő.

PIROS LÁSZLÓ sk.
államvédelmi vezérőrnagy 

az Államvédelmi Hatóság Vezetője helyett.

Kapják: Főosztály- osztály- és alosztályvezetők, valamint a 
megyei osztályok vezetői.

V.S.-né/5OO péld,, 5 lap.
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