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Budapest, 1952. augusztus 22-én.

Tárgy: Az ÁVH. VII. főosztály, a Határőrség, a Belső Karha
talom hadtápszolgálatának egységes, központi Anyagel
látó Bőosztállyá szervezése.

Az Államvédelmi Hatóság hadtápszolgálatának je
lenlegi szervezete nem biztosítja az anyagi el
látás terén a központi irányítást, ellenőrzést 
és nem egyszer azt eredményezi, hogy a Határőr
ség, a Belső Karhatalom a VII. főosztálytól füg
getlen utasításokat ad ki, egyidejűleg mindhárom 
helyen párhuzamos nyilvántartás történik, az ü- 
gyek intézése elhúzódik,

A szocializmus építése terén elért eddigi'ered
ményeink a népgazdaság fokozódó fejlődése előír
ja minden állami szervre az országosan egységes 
központi tervezést és anyagellátást.

Az Államvédelmi Hatóság jelenlegi anyagellátó 
szervezetében meglévő hibák kiküszöbölése, a 
hadtápszolgálat anyagellátásának megjavítása vé
gett,, valamint annak érdekében, hogy a népgazda
ság által támasztott követelményeknek eleget te
hessünk:

elrendelem:

az Államvédelmi Hatóság Határőrség Hadtápparancs
nokság és az Államvédelmi Hatóság Belső Karhata
lom Hadtápparancsnokság megszüntetését és a VII. 
főosztály átszervezését, az Államvédelmi Hatóság 
valamennyi szervére kiterjedő egységes, központi 
Anyagellátó Bőosztállyá.

Megjelölése: VII. Bőosztály, 
Elnevezése: ‘‘Államvédelmi Hatóság Anyagellátó 

Főosztály”.
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I. Az ÁVH. Anyagellátó Főosztály feladata:

1./ Az Államvédelmi Hatóság anyagi szükségletének meg
tervezése, biztosítása, beszerzése, tárolása és 
elosztása a szervek szükséglete szerint a Hatóság 
Vezetője által megadott irányelvek és szervezési 
táblázatok alapján.

2./  Az Államvédelmi Hatóság költségvetésének elkészí
tése és a pénzfelhasználás tervszerű irányítása,

5./  A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 2.046/ 
15/1952. sz. határozata alapján az ellátási igaz
gatóság szerepének betöltése. Az ÁVH. valamennyi 
szerve évi anyagigénylésének összesítése, a nép
gazdasági tervbe való beállítása és biztosítása 
végett.
A Tervhivatallal és a gazdasági főhatóságokkal 
/minisztériumokkal/ a kapcsolatot kizárólag az 
Anyagellátó Főosztály tartja.

4. / Az ÁVH. csapattestek és megyei osztályok minden
anyagi és pénzügyi ellátása, közvetlenül az ÁVH. 
Anyagellátó Főosztálya által történik.

5. / Az Államvédelmi Hatóság tulajdonában és kezelésé
ben lévő összes anyagok nyilvántartása.

6. / Az anyag és pénz felhasználásának állandó és rend
szeres ellenőrzése.

7. / Az Államvédelmi Hatóság összes építkezéseinek meg
tervezése, elkészítése, az épületek karbantartása, 
a végrehajtás ellenőrzése.

8. / Az Államvédelmi Hatóság gépjármű javításának terv
szerű irányítása.

9. / Az Államvédelmi Hatóságnál használatos anyagok
szabványosítása, felhasználási normák kidolgozása 
és rendszeres felülvizsgálata.

10. / Az anyagi szolgálat ellátásával kapcsolatos sza -
bályzatok, rendeletek és utasítások kidolgozása.

11. / A Hatóság Vezetője által megadott irányelvek alap
ján a szükséges anyagi tartalék biztosítása.

12. / A hadtápszolgálatban a szakmai képzés, továbbkép -
zés megszervezése és végrehajtása.

15./ A használhatatlanná vált anyagok selejtezése, a 
kiselejtezett anyagok nyilvántartásból való tör
lése.
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14./ Az Államvédelmi Hatóság anyagi területén dolgo
zók személyi ügyeinek intézése.

Az ÁVH. Anyagellátó Főosztály vezetője felelős a fel
sorolt feladatok végrehajtásáért.

II. Az ÁVH, Anyagellátó Főosztály szervezeti felépítése.

1. / Az Anyagellátó Főosztály, az Államvédelmi Hatóság
legfelsőbb anyagi,- hadtáp,- irányítószerve,

2. / Az ÁVH. Anyagellátó Főosztály élén a főosztályveze -
tő áll, aki közvetlen a Hatóság vezetője alá van 
rendelve. A főosztályvezető anyagi területen a Ha
tóság vezetőjének helyettese.

3. / Az Anyagellátó Főosztály jelenlegi osztályait a kö -
vetkező osztályokká kell átszervezni:

VIl/1 Pénzügyi Osztály,
VIl/2 Építési- és Elhelyezési Osztály,
VIl/3 Ellenőrzési Osztály,
VIl/4 Terv- és Szervezési Osztály,
VIl/5 Személyzeti- és Kiképzési Osztály,
VIl/6 Élelmezési Osztály,
VIl/7 Fegyver- és Lőszer Osztály,
VIl/8 Gépjármű Osztály,
VIl/9 Híradástechnikai- és Műszaki Osztály, 
VIl/10 Ruházat és vonatanyag Osztály,

III. Az ÁVH. Anyagellátó Főosztály vezetőjének hatás
köre.

1. / Pénzügyi és anyagi vonatkozású parancsokat és ren -
deleteket adhat ki az Államvédelmi Hatóság összes 
szerveire vonatkozóan.

2. / Az Anyagellátó Főosztály vezetőbe az anyagellátás
terén szakmai elöljárója a hadtapparancsnoknak és 
a gazdasági hivatalok vezetőinek,

3. / Az önálló számadótestek és a csapatok állományába
tartozó hadtápbeosztottak személyi, áthelyezési, 
beosztás és fegyelmi ügyeiben jogában van határo
zatot hozni, a "Fegyelmi Utasítás" szerint. /Kivé
telt képeznek a III. VIII. Főosztály, a X/3 és 
X/4 osztály, továbbá az ÁVH. HŐR. és az ÁVH. BKH. 
parancsnokságok mellett működő hadtáposztályok./
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Az Anyagellátó Bőosztály vezetője az önálló egységek 
hadtápparancsnokaira vonatkozó beosztási, leváltási, 
áthelyezési, stb. intézkedéseit az ÁVH. HŐR., illetve 
az ÁVH. BKH. parancsnokával egyetértésben hajtja vég
re.

A többi hadtápbeosztottakra vonatkozóan az Anyagellá
tó Főosztály vezetője felvétel, kinevezés, elbocsájtás- 
ra javaslatot tesz az ÁVH. V. Főosztálynak.

IV, Az ÁVH. HŐR, az ÁVH. BKH, Parancsnokának és az
 önálló számadótestek parancsnokainak /vezetőinek/ 

kapcsolata az ÁVH. Anyagellátó Bőosztály vezető
jével.

1. / Az ÁVH. HŐR. és az ÁVH. BKH. Parancsnokságának a-
nyagellátására, valamint a csapatok ellátásának 
tájékoztatására az illetékes parancsnokok, hadtáp- 
osztályokat létesítenek. A hadtáposztályok vezetői
nek feladata a parancsnokságokat állandóan tájékoz
tatni a csapatok pénzügyi és anyagi ellátásáról.

2. / Az ÁVH. HŐR. és az ÁVH. BKH. Parancsnokságán lévő
hadtáposztályok vezetői közvetlenül a Határőrség, 
illetve a BKH. Parancsnokának vannak alárendelve.

A hadtáposztályok vezetői, parancsnokaik megbízá
sából végzett ellenőrzéseik alkalmával hadtápkér- 
désben utasítást adhatnak a. csapatok felé, de ezek 
nem lehetnek ellentétben az Anyagellátó Bőosztály 
vezetőjének rendeletéivel.

3. / A hadtáposztályok vezetői esetenként javaslatokat
tehetnek, a csapatok ellátásával kapcsolatban elöl
járó parancsnokukon keresztül, az ÁVH. Anyagellátó 
Bőosztály vezetőjének.

4. / Az ÁVH. Anyagellátó Bőosztály vezetője az ÁVH. HŐR.
és az ÁVH. BKH. Parancsnokai elvi ügyekben nem ér
tenek egyet, az ÁVH. Vezetőjének terjesztik fel 
döntés végett.

5. / A csapatok parancsnokai, valamint a megyei osztályok
vezetői a hadtápszolgálatban, illetve gazdasági hi
vatalokban szolgálatot teljesítő elvtársak felett 
a "Kegyelmi Utasítás" szerint rendelkeznek ugyanaz
zal a fegyelmi és dicsérő jogkörrel, mint az egység 
többi tisztjeivel szemben.

6. / Az Anyagellátó Bőosztály végzi az önálló számadó
testek és csapatok állományába tartozó anyagi vona
lon dolgozók személyi ügyeit, nyilvántartását, be
osztását és áthelyezését.

ÁBTL - 4.2 - 10/2295/1952 ÁVH T. /4



- 5 -

Az önálló egységek parancsnokai hadtápbeosztottakat 
az Anyagellátó Főosztály vezetőjének hozzájárulása 
nélkül le nem válthatnak és át nem helyezhetnek.

Az illetékes parancsnokok végzik a hadtápbeosztottak 
minősítését, a minősítéseket és a hadtápbeosztottakkal 
kapcsolatos javaslataikat, a szolgálati út betartásá
val, az Anyagellátó Főosztály vezetőjének terjesztik 
fel véleményezés végett.

7. / Az önálló számadótestek parancsnokai felelősek a
gazdasági helyzet állapotáért, a részükre kiutalt 
pénzek, anyagok kezeléséért és azokkal kötelesek 
elszámolni az ÁVH. Anyagellátó Főosztály felé.

Az önálló számadótestek parancsnokai a gazdasági 
helyzet állapotáért, az anyagok kezeléséért és fel
használásáért felelősséggel tartoznak felettes pa
rancsnokaiknak.

Az önálló számadótestek parancsnokainak joga és kö
telessége anyagi vonalon ellenőrzést gyakorolni, 
de az Anyagellátó Főosztály által kiadott rendele
tektől eltérő utasításokat anyagi vonalon nem ad
hatnak.

8. / A csapatok egészségügyi, állategészségügyi, valamint
politikai, kultúr és dekorációs anyagainak megterve
zése, beszerzése, elosztása, nyilvántartása és fel
használásának ellenőrzése az Államvédelmi Hatóság 
HŐR. és az ÁVH. BKH. Parancsnokság hatáskörébe taro
zik.

Az ÁVH. valamennyi szerve részére szükséges egész
ségügyi anyagainak megtervezését, beszerzését, el
osztását, nyilvántartását és a felhasználásának el
lenőrzését a X/5 osztály végzi,

A Bástya minőségi sport és tömegsport anyagainak 
megtervezését, beszerzését, elosztását és felhasz
nálásának ellenőrzését a Sportosztály végzi.

A 8. pontban említett szervek az évi anyagtervüket 
a tervutasításnak megfelelően készítik el és küldik 
az Anyagellátó Főosztálynak, a népgazdasági tervbe 
való beállítása és biztosítása végett.

A csapatok sportanyagainak beszerzését és szétosz
tását az Anyagellátó Főosztály végzi.

9. / Az Államvédelmi Hatóság valamennyi szervének vezető -
je minden nagyobb pénzügyi és anyagi kihatású intéz
kedését az intézkedés kiadása előtt idejében tárgyal
jon meg az Anyagellátó Főosztály vezetőjével, pld.: 
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új szervek létesítése,
új kirendeltségek felállítása, 
nagyobb személyi átcsoportosítások, 
tanosztályok, iskolák megindítása, 
új objektumok létesítése, 
telefonhálózat létesítése, 
meglévő szervek bővítése, stb.

 Az ÁVH. VII. Főosztály átszervezésének végrehajtása.

1./ Az ÁVH. HŐR. Hadtápparancsnokság és az ÁVH. BKH. 
Hadtápparancsnokság megszüntetésével egyidejűleg 
a parancsnokságon létesített hadtáposztályok fel
töltése után minden hadtápvonalon dolgozó elvtár
sat adjanak át az Anyagellátó Főosztálynak.

2./ Az ÁVH. VII. Főosztály vezetője az osztályok, al
osztályok és alárendelt szervek vezetőinek megbízá
sára szeptember 15-ig tegyen javaslatot, a szervek 
állománytervezetét készítse el.

Az ÁVH. VII. Főosztály átszervezését és az osztályo
kon az alosztályok, alárendelt szervek megalakítá
sát 1952 október 15-ig hajtsa végre.

3./ Az átszervezéshez szükséges káderek felvételéről a 
Hatóságon belüli áthelyezésekről a VII. Főosztály 
vezetőjének javaslata alapján az V. Főosztály gon
doskodik.

 PÉTER GÁBOR sk.
 államvédelmi altábornagy

Helyességéért; az Államvédelmi Hatóság Vezetője.

/ Sin Sándor /
államvédeImi százados

T.J-né/123.pld./6 lap,
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