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 07Sorszám: 

SZIGORÚAN TITKOS!
CSAK VEZETŐK RÉSZÉRE!

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

036 sz. PARANCSA
Budapest, 1952. július 24-én.

Tárgy: Az ÁVH. központi nyomozó ügyelet eddigi rendszerének meg
szüntetése és újbóli szabályozása.

Az ÁVH. központi nyomozó ügyeleti szolgálat eddigi 
rendszerét megszüntetem és az ÁVH. új központi ügyelet 
szolgálati utasítást 1952. augusztus 1-ével életbe 
léptetem.

A nyomozó ügyeletnek két főből kell állni:

1. / A nyomozó ügyelet vezetője.
2. / A beosztott ügyeletes nyomozó.

A központi nyomozó ügyeleti szolgálatot az I., II. 
Főosztályok osztályainak és a Budapesti Osztály operatív 
állományából kell vezényelni.

Az ÁVH. központi nyomozó ügyeleti szolgálat ellenőrzé
sével a Titkárság vezetőjét bízom meg.

Az ÁVH. Titkárság - a csatolt utasítás alapján - gondos
kodjon a központi nyomozó ügyeleti szolgálat egy hónap
pal előre történő vezényléséről.

Melléklet: Utasítás az ÁVH. központi nyomozó ügyeleti 
szolgálat ellátására.

PÉTER GÁBOR 
államvédelmi altábornagy 

az Államvédelmi Hatóság Vezetője h.

 Ferencsik József sk.
Helyességéért:  államvédelmi ezredes.

/ Sin Sándor / 
államvédelmi százados h.

V.S-né/80 péld.
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Melléklet az 1952. évi 056. 
számú ÁVH. Vez. parancshoz.

Szigorúan titkos!

1. sz. melléklet!

Jóváhagyom!

PÉTER GÁBOR 
államvédelmi altábornagy

az Államvédelmi Hatóság Vezetője h.

Ferencsik József sk. 
államvédelmi ezredes.

UTASÍTÁS

az Államvédelmi Hatóság központi nyomozó ügyeletes
szolgálat ellátására.

1. / A szolgálat elnevezése:

Államvédelmi Hatóság központi ügyeletes nyomozó / vezető 
és beosztott /.

2. / Alárendelés:

Az Államvédelmi Hatóság központi nyomozó ügyeleti szolgá
latot teljesítők alá vannak rendelve az ÁVH. Vezető Ügye
letes Tisztjének.
Az ÁVH. Vezető Ügyeletes Tisztje utasításait az ÁVH. köz
ponti ügyeletes tisztjén keresztül is kiadhatja, ezért az 
ÁVH. központi ügyeletes tiszt utasításait a központi nyo
mozó ügyelet vezetője és beosztottja köteles végrehajtani.

3./ A szolgálat tartalma:

Az ÁVH. központi nyomozó ügyeleti szolgálat az ünnep és 
munkaszüneti napokat megelőző nap 16.00 h-tól a munkaszü
neti napot követő első nap 08.00 h-ig tart. A munkaszüneti 
napon 08.00 h-tól 14.00 h-ig - 14.00 h-tól 20.00 h-ig és 
20.00 h-tól a munkaszüneti nap 08.00 órájáig kell szolgála
tot adni.

Akik rendkívüli szolgálati munka miatt a szolgálati helyü
ket elfoglalni nem tudják, gondoskodni kötelesek helyette
sítésükről. Ezt a változást jelenteni kell az ÁVH. Titkárság 
vezetőjének.

4./ Öltözet:

Egyenruha - fésűsszövet, derékszíj, vállszíj, 7.62 mm-es 
pisztoly, 14 drb. töltény.
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5./ Pihenés:

Az ÁVH. központi nyomozó ügyelet vezetője és beosztott
ja felváltva 20.00 h-tól 01.00 h-ig, illetve 01.00 bi
tói 07.00 h-ig pihenhet. Pihenő alatt öltözetén könnyít
het, zubbonyát levetheti és lefekhet.

6./ Elhelyezés:

ÁVH. központ, Budapest, Jászai Mari-tér 16. földszint, 
nyomozó ügyeleti szoba. / Telefon: 50-15 /. 

7./ A szolgálat vezénylése:

Az ÁVH. központi nyomozó ügyeleti szolgálat / vezető és 
beosztott / névjegyzékét az illetékes operatív osztály 
vezetőinek felterjesztése alapján a Titkárság vezetője 
hagyja jóvá. A nyomozó ügyeleti szolgálat vezetőit alosz- 
tályvezetők, helyetteseik, csoportvezetők, azok helyette
seiből kell vezényelnie A központi nyomozó ügyeleti szol
gálat beosztottait főoperatív és operatív beosztottakból 
kell vezényelni. Nem vezényelhetők központi nyomozó ügye
leti szolgálatra azok a századosok, akik központi vezetői 
ügyeletes tiszt helyettesi szolgálatot látnak el. Ha a 
központi nyomozó ügyeleti szolgálatra vezényeltek névso
rában változás áll be / áthelyezés, elbocsájtás, új fel
vétel / az illetékes osztály vezetője közölje a Titkárság 
vezetőjével.

8./ Kötelmei:

ÁVH. nyomozó ügyelet vezetőjének:

a./ Az AVH. Vezető Ügyeletes Tisztjének utasítására rend
kívüli politikai jellegű bűncselekmények /tüzesetek, 
szabotázs, csoportosulások, diverzió, stb./ esetében 
a helyszínre kiszállni és a kapott utasításnak megfe
lelően operatív módon eljárni.
Az ÁVH. Vezető Ügyeletes Tiszt utasítása alapján ki
hallgatásokat, előállításokat végezni.

b,/ A központi épületbe történő tűz esetén az ÁVH. Vezető 
Ügyeletes Tiszt utasítása szerint részt vesz a tűz 
oltásában, illetve a mentési munkálatokban.

c./ Feladatainak végrehajtásához az ÁVH. Vezető Ügyeletes 
Tiszt által rendelkezésre bocsájtott ügyeletes gép
kocsit igénybe veszi.

d./ A feladatok intézkedése közben telefonon állandóan 
érintkezést kell tartani az ÁVH. Vezető Ügyeletes 
Tisztjével. A történt eseményekről jelentést kell 
tenni, szükség esetén segítséget kell kérni.
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e./ A szolgálati munkája alatt történt intézkedéseiről 
jelentést kell készítenie

ÁVH. Központi nyomozó ügyelet beosztottjának.

Működjék közre a nyomozó ügyelet vezetőjének a feladatok 
végrehajtásában, ezért a kötelmeket ismerje.

9./ Jelentkezések:

Az ÁVH. központi nyomozó ügyeleti szolgálat vezetője és 
beosztottja szolgálatba lépésükkor kötelesek személyesen 
jelentkezni az ÁVH. központi ügyeletes tisztjénél, aki a 
szolgálatba lépést jelenteni tartozik az ÁVH. Vezető 
Ügyeletes Tisztjének.

Helyességéért:

 / Sin Sándor /
államvédelmi százados h.

V.S.-né/80 péld.
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