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ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

SZIGORÚAN TITKOS!

10-1204/1953.

CSAK VEZETŐK RÉSZÉRE!

ÁLLAMVÉDELMI

HATÓSÁG

VEZETŐJE

002. sz. UTASÍTÁSA.
Budapest, 1953. május 20-án.

Tárgy: Az ÁVH. alakulatainak feltöltése.

Hazánk határainak és objektumainak biztos őrzése szempontjából
szükséges, hogy az Államvédelmi Hatóság Határőrség és Belső
Karhatalom Parancsnoksága alárendelt alakulatainak politikai
szempontból feltétlenül megbízható harcosok álljanak rendelke
zésére .
Fentiek érdekében a megyei osztályok vezetőit az alábbiakra
utasítom:
1. / A közelgő sorozások és az újoncok megfelelő kiválogatása
érdekében haladéktalanul vegyék fel az érintkezést a megye
területén lévő kiegészítő parancsnokságok parancsnokaival,
valamint a katonai elhárítás osztályvezetőivel és beszél
jék meg az ezzel kapcsolatos feladatokat.
2. / A kiegészítő parancsnokságok a nyilvántartásban lévő sor
kötelesek közül kiválogatják azokat az újoncokat, akik úgy
egészségügyi, mint politikai szempontból megfelelőek arra,
hogy az ÁVH. Határőrség, vagy Belső Karhatalomnál teljesít
senek szolgálatot.

A kiválasztottakról a kiegészítő parancsnokságok 1953. má
jus 31-ig "behívási lap” másolatot készítenek.

/
5.

Az osztályvezető elvtárs gondoskodjon arról, hogy 1953. jú
nius 1-én a megyei osztály egy megbízottja, megbízólevéllel
a kiegészítő parancsnokságon fenti "behívási lap" másolato
kat átvegye. A megbízott elvtárs a kiegészítő parancsnoksá
gok által kiállított átvételi névjegyzék aláírásával iga
zolja, hogy az anyagokat átvette.

/
4.

A megyei osztály a "behívási lap” másolatok alapján folya
matosan vizsgálja felül a javaslatba hozottakat szociális
származás, politikai megbízhatóság, külföldi kapcsolatok,
stb. szerint.
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- 2 A felülvizsgálat a párt szervezetek és tanácsok vélemé
nye, az operatív nyilvántartó adatai, valamint a "behívási lap" másolatok alapján történjen.
A behívási lap ” politikai vélemény” c. rovatába be kell
jegyezni, hogy a javaslatba hozottakat javasolják-e,
vagy sem az Államvédelmi Hatóság alakulataihoz igénybe
venni.
A javaslatot a megyei osztály vezetője minden esetben
írja alá és pecséttel lássa el.
5. /

Az ÁVH. alakulataihoz nem alkalmas sorkötelesek behívá
si lapjai helyett a megyei osztály más lapokat kérjen,
melyeket a kiegészítő parancsnokságok a Magyar Néphadse
reg Vezérkari Főnökének parancsa értelmében 48 órán be
lül kötelesek megküldeni.

6. /

A megyei osztályok a kiválogatást úgy hajtsák végre,
hogy az a napi munkával párhuzamosan történjék és a fe
lülvizsgáltak teljes létszáma 1953. augusztus 15-re
a kiegészítő parancsnokságok rendelkezésére álljon.

Utasításom végrehajtásáról az osztályvezető elvtársak havon
ta kétszer főosztályuk vezetőjének folyamatosan adjanak je
lentést. 1953. augusztus 18-ra összesítő jelentést terjessze
nek fel az utasítás végrehajtásáról.

PIROS LÁSZLÓ sk.
áv. vezérőrnagy
az Államvédelmi Hatóság h. Vezetője.

Kapják: I., II., IV., IX. főosztályok vezetői, megyei és
katonai elhárítás osztályvezetői, valamint a Buda
pesti osztály vezetője.

V.S.-né/69 péld., 2 lap.
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