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Tárgy: Fegyverek és fegyvertartozékok leadásának szabályozása.

Az eddigi tapasztalatok és ellenőrzések során 
megállapítottam, hogy a Hatóság különböző egységeinél, de 
különösen a belső apparátus főosztály és osztályainál a 
fegyverzeti anyagok bevonása nem történik megfelelően.

Mulasztások történnek, leszerelés, fegyelmi ú- 
ton történő elbocsájtás, Katonai Ügyészség elé állítás, 
vagy ellenséges elemektől való elkobzás és különböző kö
rülmények között a Hatósághoz kerülő fegyverzeti anyagok 
beadása esetében egyes szerveknél.

Ezek a mulasztások az ellenségnek lehetőséget 
nyújtanak ahhoz, hogy különböző helyeken tárolt fegyverek
hez hozzáférhessenek. Ezek elkerülése végett

megparancsolom:

1./ Nem fegyelmi úton történő leszerelésnél 
a fegyvert és a lőszert összes tartozékaival a leszerelő 
személy osztályvezetője /parancsnoka/ köteles bevonni. A 
bevonással egyidejűleg kimutatást kell készíteni, melyen 
fel kell tüntetni a leszerelő nevét, volt rendfokozatát és 
beosztási helyét, a fegyver számát, a tartozékok mennyisé
gét, továbbá a lőszer űrméretét és darabszámát.

Azok a szervek, amelyek személyi felszerelés 
szempontjából a Budapesti Ellátó-osztályhoz vannak utal
va, a kimutatást a fegyverzeti anyagokkal együtt 48 órán 
belül küldjék meg a Budapesti Ellátó-osztálynak.

Az önálló számadótestek a leszerelés alkalmá
val bevont fegyverzeti anyagokat továbbra is készletükben 
tartják és az újonnan felszerelő elvtársaknak a fegyver

ÁBTL-4.2 - 10-952/1953 ÁVH T. /1



- 2 -

hadihasználhatóságának felülvizsgálata után személyi fel
szerelésként adják ki.

Hiányos leadás esetében, a hiányzó kiegészítő 
cikkek ötszörös értékét kell megtéríttetni. Amennyiben a 
leszerelő személy, a részére kiadott szolgálati fegyvert 
és lőszert nem tadja leadni, a leszerelő személy osztály
vezetője /parancsnoka/ tegyen javaslatot a további eljá
rásra.

2./ Fegyelmi úton elbocsájtott /őrizetbe vett/ 
személyek fegyvereivel követendő eljárás. Ha az illető 
személy fegyverzeti anyagaival együtt lett őrizetbe véve, 
vagy fegyelmileg leszerelve, úgy a leszerelést, illetve a 
jogerős bírósági döntést követő 5 napon belül az őrizetbe
vételt, a fegyelmi leszerelést végrehajtó szerv parancsno
ka, köteles a bevont fegyverzeti anyagot kimutatással e- 
gyütt a Budapesti Ellátó-osztálynak, illetve az illetékes 
számadótestnek megküldeni.

5./ Elkobzott, vagy egyéb körülmények között 
a Hatósághoz került fegyverzeti anyagok esetében. A vizs
gálatot lefolytató szerv parancsnoka köteles a bűnjelként 
őrizetbevett, vagy egyéb körülmények között a Hatósághoz 
került fegyver- és lőszeranyagokról megfelelő kimutatást 
készíteni és a fegyver-lőszer anyagokkal együtt az ÁVH. 
VII/7. osztály vezetőjének megküldeni.

4./ Parancsommal egyidejűleg bármely módon a 
Hatósághoz került fegyverzeti anyagokból muzeális kiállí
tás rendezését csak abban az esetben engedélyezem, ha a 
kiállított fegyverek az ÁVH. VII/7. osztály nyilvántartá
sában szerepelnek.

5./ Azoknál az egységeknél, amelyeknek a bir
tokukban az 1. 2. 5. 4. pontban felsorolt fegyver és lő
szer anyagok vannak, legkésőbb 15 napon belül a VII/7. 
osztály vezetőjének szolgáltassák be.

A parancs megszegőit a VII. Főosztály Vezetője 
nekem jelentse.

Utasítom a vezető elvtársakat, hogy jelen pa
rancsomat illetékes beosztottaik előtt tegyék beható ok
tatás tárgyává.

PIROS LÁSZLÓ sk. 
államvédelmi vezérőrnagy 

az Államvédelmi Hatóság h. Vezetője.

Kapják: főosztályvezetők, központi és megyei osztályok 
vezetői.

Gy./95 példány, 2 lap.
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