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SZIGORÚAN TITKOS "S"!

C- 654/51.

Tájékoztató
beszédtitkosító telefonberendezés használatára.
t

Az ÁVH. Hírközpontja, fokozatosan rövid idő
alatt beszédtitkosító telefonberendezéssel látja el az
ÁVH. egyes fontosabb operatív osztályait, hogy az ezen
keresztül folytatott távolsági beszélgetéseket az ellenség és erre illetéktelen személyek ne tudják lehall
gatni.
Titkosított beszélgetés csak különleges
és így elkészített telefon-készüléken folytatható.

A beszédtitkosítón keresztül folyó interurbán beszélgetések nem nyújtanak teljes biztonságot min
den téren a beszélgetések konspirációja szempontjából,
Azt jelenti csak, hogy egyszerű vonalra lépésnél ért
hetetlen a lehallgatás. Hasonló műszerekkel való rálépésnél a beszélgetés lehallgatható.
Vigyázni kell tehát arra, hogy rendkívüli
bizalmas beszélgetéseket ezután sem folytassunk az intervonalak használatánál.
szélni .

A készülékkel lehet titkosan és simán be

Ha a beszélgetést titkosan kívánjuk lefoly
tatni, a beszélgetés előtt meg kell arról győződni,
hogy a hívott félnek van-e titkosítója, vagy az üzemképes-e. Pld. "Lehet-e X-el beszélni". Igen válasz
után a készüléken lévő kulcsot mindkét helyen az X
álláshoz helyezzük, ami azt jelenti, hogy a továbbiak
ban a beszélgetés titkosan folyik.
A beszélgetés befejezése után a kapcsoló
kulcsot eredeti állapotba kell visszaállítani és a
hallgatót a készülékre helyezni. Ellenkező esetben
- nem titkosított készülékkel az ezután történt hívást nem értjük meg.
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A titkosító berendezés használata bizalmasan kezelendő:

Ezeken a készülékeken beszélgetést csak azok
a személyek folytathatnak, akik ilyen titkosító beren
dezéssel felvannak szerelve.
A titkosító berendezést meg kell óvni attól,
hogy az ellenség birtokába kerüljön. Ezért az elhelye
zése, felszerelése, oly helyen kell, hogy történjen,
hogy az ellenség által hozzáférhetetlen legyen.
A készülék le van plombálva. Üzemzavar ese
tén csak az erre kijelölt szerelő nyithatja ki.

Műszaki hibát a Hírközpontnak azonnal be ,
kell jelenteni, amely gondoskodik a hiba elhárításáról,
illetve a készülék lecseréléséről.
Budapest, 1951. június 5-én

/ Sin Sándor /
áv.szds.

v/250 péld.
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