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Tárgy: "Titkos ügyviteli Szabályzat az Államvédelmi Hatóság 
számára.”

Az Államvédelmi Hatóság titkos ügyviteli munká
ját jelenleg az 1950 szeptember 25-én kiadott 
015. sz. parancsom és az akkor kiadott "Ideig
lenes eligazítás a titkos ügyiratok kezelésére" 
c. szabályzat határozza meg.

A fenti parancsom óta eltelt idő azt bizonyítja, 
hogy az egységes ügykezelési szabályzat ideig
lenes formája is komoly mértékben megjavította 
az ÁVH. ügykezelési munkáját. A tapasztalat azon
ban azt is mutatja, hogy az ideiglenes eligazí
tás több kérdésre nem ad választ és az ügykeze
lés terén emiatt különböző helytelen gyakorla
tok alakultak ki.

Az ÁVH. titkos ügykezelésének jobbá, eredménye
sebbé tétele érdekében kiadom a Titkos ügyvite
li Szabályzatot az Államvédelmi Hatóság számára.

Ez a Szabályzat az ÁVH. Határőrség és Belső Kar
hatalomra nem vonatkozik, mivel e szervek ügyke
zelését külön rendelet szabályozza.

Ezzel kapcsolatban elrendelem: 1952. február 1- 
től át kell térni a most kiadott Szabályzat al
kalmazására. 1952. február 1-vel a jelenleg ér
vényben lévő "Ideiglenes eligazítás a titkos 
ügyiratok kezelésére" c. szabályzat hatályát 
veszti.

Utasítom a Titkárság vezetőjét, hogy a Szabály
zat alkalmazásához szükséges kellékeket készít
tesse el és az áttérés gyakorlati végrehajtásá
ra részletes eligazítást dolgozzon ki.
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A Tanulmányi Osztály vezetője a kiadott Szabály
zatból a titkárságok vezetői, és t.ügykezelők 
részére szervezzen egy 7 hetes esti tanfolyamot 
1952. március 1-től április 20-ig. A tanfolyam 
befejezésével a hallgatók tegyenek vizsgát. A 
Tanulmányi Osztály vezetője a vizsga eredményé
ről 1952. május 1-ig nekem tegyen írásbeli jelen
tést.

Utasítom valamennyi osztály vezetőjét és az ügy
kezeléssel foglalkozó beosztottakat, hogy a ki
adott Szabályzatot állandóan tanulmányozzák, a 
vezetők tegyék rendszeressé az ellenőrzést, hogy 
a Szabályzatban előírtakat szigorúan betartják-e.

Az ügykezelés terén is a rend, fegyelem, a kommu
nista éberség kell, hogy érvényesüljön. Gondat
lanságot, felelőtlenséget megtűrni nem lehet.

Azokat az elvtársakat, akik a Szabályzatban fog
laltakat nem tartják be és felelőtlenül kezelik 
az ÁVH. fontos okmányait, felelősségre fogom von
ni, súlyosabb esetekben bírósági eljárást is 
folyamatba teszek.

PÉTER GÁBOR sk. 
államvédelmi altábornagy 

Helyességéért:   az Államvédelmi Hatóság Vezetője.
  / Sin Sándor /  

államvédelmi százados 

N.J./295.
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