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Sorszám: 

SZIGORÚAN TITKOS! 
CSAK VEZETŐK RÉSZÉRE!

ÁLLAM VÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

053. sz. PARANCSA.

Budapest, 1952. november 24-én.

Tárgy: Ügyészi csoportok felállítása.

Az ÁVH. Belső Karhatalom és az Államvédelmi Hatóság 
Határőrség egyes parancsnokai nem elég következetesen 
harcolnak egységeiken belül a katonai vasfegyelem meg
szilárdításáért, a politikai, erkölcsi állapot állan
dó javításáért. Az elkövetett súlyos bűncselekményeket, 
mint pl. szökéseket, öncsonkítást és egyéb őrszolgála
ti bűntettet nem elég gondosan kivizsgálva adják át 
az ÁVH. ügyészségnek, ami esetenként indokolatlan és 
az elítélt nevelésére nézve káros ítéletekre vezethet. 
Sok esetben olyan ügyeket terelnek bírói útra, melye
ket fegyelmi úton kell elintézni.,

A pártpolitikai apparátus sok esetben nem gondoskodott 
arról, hogy bűncselekmények miatt hozott ítéleteket az 
alakulat harcosainak megmagyarázzák és ezt a politikai 
nevelés szolgálatába állítsák...

Az ÁVH. Belső Karhatalom, Határőrség alakulatainál elő
forduló bűncselekmények gondos kivizsgálása, a katonai 
fegyelem megszilárdítása, az erkölcsi, politikai állapot 
megjavítása érdekében

elrendelem :

1./  1952. december 25-ig az ÁVH. Ügyészségen belül lét
re kell hozni:

a. / 4 főből álló Belső Karhatalmi ügyészi csoportot
/ 1 csoportvezető, 5 nyomozó ügyész /

b. / 5 főből álló Határőrségi ügyészi csoportot
/ 1 csoportvezető, 4 nyomozó ügyész /

Elhelyezésük az ÁVH. Belső Karhatalom Parancsnokság, 
illetve az ÁVH. Határőrség Parancsnokság területén.
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A Személyzeti Főosztály vezetője gondoskodjon az állo
mányról .

2./  Az ügyészi csoportok vezetői szorosan működjenek 
együtt az ÁVH. Belső Karhatalom és a Határőrség 
parancsnokával, politikai csoportfőnökével. Az ÁVH. 
Belső Karhatalom és Határőrség parancsnoka az ügyé
szi csoport vezetőjét meghallgatva döntse el, hogy 
egy-egy bűncselekmény Hadbíróság elé kerüljön, vagy 
fegyelmi úton nyerjen elintézést.

A nyomozó ügyészek csak az ÁVH. Belső Karhatalom, 
illetve Határőrség parancsnokának engedélyével esz
közölhetnek letartóztatásokat.

3./ Az ügyészi csoportok az ÁVH. Katonai Elhárító Fő
osztály szerveivel a legjobb együttműködésben vé
gezzék munkájukat. Politikai bűncselekmények kivizs
gálását az elhárító szerveknek kell átadni. Súlyos 
bűncselekmény / pl. gyilkosság / valamint jelentő
sebb rendkívüli esemény / pl. öngyilkosság / kinyo
mozásánál az ügyészi csoportok az elhárító szervek
kel együtt járjanak el.

4. / Az ÁVH. Belső Karhatalom zászlóalj parancsnokai és
az ÁVH. Határőrség kerületi parancsnokai a fontosabb 
bűncselekményekről tett jelentés másodpéldányát küld
jék meg az ügyészi csoport vezetőjének, aki ennek 
alapján a szükséges intézkedéseket a Belső Karhata
lom, illetve Határőrség parancsnokával egyetértésben 
hajtsa végre.

5. / Az ÁVH. Belső Karhatalmi zászlóaljak, illetve Határ
őrkerületeknél a kisebb bűnesetek kivizsgálására tisz
teket kell kijelölni, akik a nyomozás eredménye alap
ján a tényvázlatot elkészítik. Az ÁVH. Belső Karha
talom és a Határőrség parancsnoka a legjobb, legta
pasztaltabb tisztekből jelöljön ki erre a célra meg
felelő számban tiszteket, akik az alakulat parancs
nokától kapott utasítások alapján folytatják le a 
vizsgálatot. Vizsgáló munkájukat szervezetszerű be
osztásukkal járó feladatok mellett kell, hogy elvé
gezzék.

Feladataikat a Határőrség, illetve a Belső Karhata
lom parancsnoka külön parancsban részletesen szabá
lyozza.

PÉTER GÁBOR sk. 
államvédelmi altábornagy 

Helyességéért: Államvédelmi Hatóság Vezetője.

/ Harangozó Szilveszter / 
államvédelmi főhadnagy. 
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