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ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

13. sz. P A R A N C S A

Budapest, 1951 február 28-án,

A Honvédelmi Miniszter Bajtárs 02., 04. 
és 01. sz. parancsaiban, mint egyik legfontosabb 
feladatot, a "vasfegyelem megszilárdítását" jelöl
te meg minden tiszt és honvéd számára.

Az Államvédelmi Hatóságon belül a fegye
lem megszilárdítása érdekében a 04. és 06. sz. 
parancsokban intézkedtem és a katonai elhárítás be
osztottainak kötelességévé tettem, hogy a Néphadse
reg alakulatain belül végzett munkájuk során minden 
cselekedetükben példát mutassanak és pártszerű éle
tet éljenek.

Megállapítom, hogy egyes elhárító tisztek 
nem vették tudomásul az általuk ismert parancsokat. 
Visszaéltek a Párt és a dolgozó nép által beléjük 
helyezett bizalommal. Több elhárító tiszt magatar
tása nem méltó a Néphadsereg és az Államvédelmi 
Hatóság tagjaihoz.
Például:

Horváth Károly alhdgy. elhárító tiszt 1951 
február 3-án ittas állapotban verekedett, 
majd szolgálati fegyverével a gépállomás 
lakatosát olyan súlyosan megsebesítette, 
hogy az sérüléseibe belehalt.

Hadbíróság elé állítottam.

Veres József fhdgy. hadosztály elhárító 
osztályvezető 1951 január 30-án hatalmával 
visszaélve, szolgálati fegyverével lövöl
dözött, Olyan kijelentéseket tett, hogy a

 Miniszter Bajtárs parancsait nem hajtja 
végre.

Őrizetbevételét elrendeltem.
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1951 február 7-én Jávorkai István hdgy. 
elhárító tiszt a honvéd gépkocsivezetőt a- 
lapos ok nélkül arra utasította, hogy a 
megengedettnél nagyobb sebességgel, gyorsab
ban hajtson. Ennek következtében egy hon
véd bajtársat halálra gázoltak, A Honvédel
mi Miniszter Bajtárs 06. sz. parancsát nem 
tartotta be. Már több esetben követett el 
gépkocsival szabálytalanságot.

Hadbíróság elé állítottam,

1951 február 4-én Kerekes Ferenc hdgy. el
hárító tiszt az őt igazoltatni akaró biz
tonsági fegyveres őrt fogdába záratta, majd 
magához hivatta és tettleg bántalmazta,

20 nap szigorú fogsággal fenyítettem meg.

Benti elhárító tisztek bűnt követtek el a 
Néphadsereg és az Államvédelmi Hatóság ellen, rom
bolták a kapcsolatot a dolgozó nép és a két fegyve
res szerv között. Többször a polgári lakosság meg
botránkozását váltották ki.

Megállapítottam azt is, hogy fenti esetek 
nem általánosak. A pártszerű magatartás, katonai 
fegyelem és a munka jó elvégzése terén javulás ta
pasztalható az elhárító tisztek legnagyobb részé
nél, Vannak olyan elhárító tisztek is, akik maga
tartásukkal és példamutatásukkal kiemelkednek a 
többiek közül.

Többek között:
Kelemen Géza hdgy. elhárító tiszt fegyelme
zett és katonás magatartást tanúsít. Ter
vét minden alkalommal maradéktalanul tel
jesíti. Munkáját jól látja el.

Szvitek János hdgy. elhárító tiszt, bár 
alig pár hónapja van a katonai elhárításnál, 
jól és tervszerűen dolgozik. Szorgalmával 
és lelkiismeretességével sok, már régebbi 
bajtársán túl tesz.

Kristóf Gyula alhdgy. elhárító tiszt szor
galmával komoly fejlődést ért el. Jól. és 
tervszerűen dolgozik. Konkrét ügyeit jól 
viszi előre.

Elijádesz György hdgy. előadó a területéhez 
tartozó elhárító tiszteket állandóan oktat
ja, neveli és fegyelemezett magatartásával 
jó példával jár elő.
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Fenti bajtársakat a katonai elhárítás be
osztottai elé követendő példának állítom és

ÁLLAMVÉDELMI hatóság vezetői dicséretben

részesítem.

Elrendelem:

1./ A katonai elhárítás osztályvezetői a Honvédelmi Mi
niszter Bajtárs 02., 04. és 01. sz. parancsait, va
lamint az Államvédelmi Hatóság Vezetőbe 06. sz. pa
rancsát összes beosztottaik előtt újból ismertessék,

2./ Jelen parancsomat az osztály és önálló alosztályve
zetők a katonai elhárítás összes beosztottai előtt 
hirdessék ki.

PÉTER GÁBOR sk.
 államvédelmi altábornagy 

Helyességéért: az Államvédelmi Hatóság Vezetője.

/Sin Sándor/ 
államvédelmi százados

Kapják: Valamennyi főosztályvezető, a II, főosztály, 
osztály és alosztályvezetői, a katonai el
hárítás a Néphadseregben működő elhárító 
osztályainak vezetői.

E/82. pld.
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