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ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE011. sz. PARANCSA.Budapest, 1953. március 10-én.
Tárgy: Iratanyagok igénybevételének szabályozása.

A Hatóság operatív osztályainak munkája szükségessé teszi, hogy a Központi Nyilvántartó osztálytól, valamint külső szervektől / pl. Munkásmozgalmi Intézet, Széchenyi Könyvtár, Megyei Bíróság / iratanyagot igénybe vegyenek betekintés, vagy hosszabb ideig való tanulmányozás céljából.Megállapítottam, hogy ezeknek az iratanyagoknak kezelése nem az 1952. február 1-én kiadott ideiglenes Titkos Ügyvitel szabályai szerint történik.Gyakran előfordul, hogy a kiadott dossziékat az operatív osztályok indokolatlanul, hosszú ideig maguknál tartják, vagy egyáltalán vissza sem viszik.Betekintés esetén a dossziékból fontos, titkos adatokat nem titkosított füzetbe, hanem papírdarabokra jegyzik fel.Az operatív osztályvezetők nem ellenőrzik, hogy szükséges-e valóban a dosszié kiadása, s ezért a hozzájuk beadott valamennyi szolgálati jegyet, felülbírálás nélkül aláírják.A titkos iratanyagok ilyen laza kezelése, súlyos károkat okozhat a Hatóság munkájában, s a más szervektől elkért anyag vissza nem adása, rombolja a Hatóság tekintélyét a külső szervek előtt.A fenti hiányosságok megszüntetéséreMegparancsolom:I. Az operatív nyilvántartó osztályon lévő dossziékba betekintés, azok elvitele, az alábbiak szerint történj ék;
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a. / Az operatív osztályok által irattárba helyezetthálózati egyének "B" és ”M” dossziéjába, személyi csoport, körözési, objektum dossziékba való betekintés a jelenleg érvényben lévő szabályok szerint. / A III/3. Osztály által kiadott szolgálati jegy kitöltése, osztályvezető aláírása alapján./A katonai elhárító osztályok dossziékba csak a II. főosztály vezetőjének engedélye alapján tekinthetnek be.b. / A III/3. osztályon elfekvő különösen bizalmasügyek iratanyagaiba való betekintés az illetékes főosztály vezetője által aláirt szolgálati jegyen, a III. főosztály vezetője - dossziék kiadása csak a Hatóság Vezetője engedélye alapján történik.c. / A VIII. főosztály dossziéiba csak a Vili, főosztály vezetőjének engedélyével lehet betekinteni .d. / Az operatív beosztottak jegyzeteket a dossziékból, csak titkosított füzetbe készíthetnek. Másolat vétele, vagy hivatalos összefoglaló a dossziéból, csak az illetékes főosztályvezető engedélyével készíthető.e. / A Központi Nyilvántartó osztálytól irattárianyag kiadása csak rendkívüli esetben engedélyezhető 48 órás határidőre, az illetékes főosztály és a III. főosztály vezetőjének jóváhagyásával.Amennyiben indokolt, a határidő meghosszabbítható az illetékes főosztályvezető kérésére.f. / Megyei osztályok részére dossziét kiadni abbanaz esetben lehet ha az osztály foglalkozott előzőleg is a személlyel. A más osztály által irattárba helyezett dossziék az I. főosztály, vagy a VI. főosztály vezetőjének jóváhagyásával adhatók ki.A megyei osztályoknak kiadott dossziék vissza- érkezési határideje 2 hét.g. / A Ill/J. osztály vezetője április 1-ig az ope-ratív osztályokon lévő valamennyi kiadott irattári dossziét kérje be.II. A külső szervektől iratanyagok elhozatala, vagy azokba való betekintés az alábbiak szerint történjék;a./  Anyagot külső szervektől elhozni csak a III/3. osztályon keresztül lehet az illetékes főosztály vezetője aláírása alapján.
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b. / A III. főosztály vezetője a Hatóság Vezetőjejóváhagyása alapján, bízzon meg egy felelős elvtársat, aki jogosult külső szervekkel való kapcsolattartásra, anyagelhozatal céljából,c. / A Munkásmozgalmi Intézetből anyagba való bete-kintést a III, főosztály vezetője, anyagelho- zatalt minden esetben a Hatóság Vezetője engedélyez.Az e téren tapasztalt lazaságokért, az utasítás megszegéséért a jövőben a főosztály, valamint az osztályvezetőket teszem felelőssé.Fenti parancsom, megjelenésével lép érvénybe. Az ÁVH. összes operatív beosztottai előtt ismertetendő .
PIROS LÁSZLÓ sk. államvédelmi vezérőrnagy az Államvédelmi Hatóság h. Vezetője.

Kapják: Főosztály, osztály és alosztályvezetők, valamint a megyei osztályok vezetői.V.S.-né/240 péld., 5 lap.
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