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Budapest, 1951 február 28-án,

Az utóbbi időben a titoktartás és éberség
rendszabályainak betartását több Ízben ellenőriztettem
a Hatóságnál,
Megállapítottam, hogy az Államvédelmi Hatóság
beosztottainál az államvédelmi titkok megőrzése terén
még mulasztások vannak, A titoktartás és éberség által
megkövetelt biztonsági rendszabályokat a bajtársak nem
minden esetben tartják be, A vezető beosztásban lévő
bajtársak nem gyakoroltak állandó szoros ellenőrzést.
Azok a bajtársak, akiknél a titoktartás és
éberség terén mulasztások voltak, nem tartották szem
előtt az osztályharc fokozódásának azt a törvényét,hogy
az ellenség minden eszközzel igyekszik megszerezni az
Államvédelmi Hatóság titkait.
Az ellenőrzés eredményei azt mutatják, hogy
a Hatóság egyes beosztottai az önelégültség hibájába
estek, lebecsülték az ellenség tevékenységét és lehető
ségeit e tekintetben és saját magukra nézve a titoktar
tás és éberség terén a helyzetet kielégítőnek találják.

Az ellenőrzés során talált mulasztások egyrésze a következő volt:
Az égetést végző bajtársak nagyrésze felülete
sen és hanyagul végzi ezt a munkát. Legtöbbször
csak bezsúfolják a papírokat az égető kályhá
ba, nem győződnek meg arról, hogy az oda bera
kott papíranyag elhamvadt-e. Gyakran előfordul,
hogy a kályhából teljesen olvasható "Szigorúan
titkos H" és "V" jelzésű jelentések kerülnek ki„

A II. főosztályon az utolsó ellenőrzés során az
egyik szobában a papírkosárban 7 drb. teljesen
ép, "Szigorúan titkos H" és "V" jelzésű jelen
tést találtak. Egy másik szobában kifogástalanul
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be nem zárt íróasztalban az alosztályvezető
teljes iratanyagát találták meg. Egy harmadik
szobában nyitott páncélszekrényt hagytak éj
szakára e

Több helyen Budapesten és egyes vidéki osztá
lyoknál a rolós faszekrényekben operatív nyil
vántartási blankettákat, névsorokat, valamint
operatív anyagokat is tartanak.
A VII. főosztályon az Államvédelmi Hatóság beosztottairól kiállított kartont, OKÁ. értesíté
seket, érvényesített MÁV. igazolványokat, sze
mélyi okmányokat, szolgálati jegyeket találtak.

Az éberség és titoktartás be nem tartásáért a fenti baj
társakat felelősségre vontam és megbüntettem.
A Néphadseregben e téren szigorú rendszabályokat léptetett
életbe a Honvédelmi Miniszter Bajtárs. 01. sz. parancsá
ban több olyan tisztnek a hadbíróság elé állítását ren
delte el, akik vétettek a biztonsági intézkedések betar
tása ellen, - közülük többet beosztásából el is távolított.
Az ellenőrzésnél talált súlyos hibák azt mutatják, hogy
az egységvezetők nem foglalkoztak komolyan az éberség és
titoktartás kérdésével, nem éltek az ezen a téren mulasz
tókkal szemben a parancsnoki fenyítő hatalommal.

A fenti hiányosságok kiküszöbölésére elrendelem:
1./ Az Államvédelmi Hatóság összes beosztottja figyelme
sen ellenőrizze munkahelyét az épületből való eltá
vozása előtt.
2./ A főosztály- osztály és alosztályvezetők rendszeresen
és szigorúan ellenőrizzék egységeik elhelyezési körle
tét a biztonsági intézkedések betartása szempontjából.

A jövőben az etéren előforduló mulasztásokért a felelősö
ket még szigorúbban büntetem, súlyosabb esetekben azok
elkövetőit hadbíróság elé fogom állítani.

Helyességéért:

PÉTER GÁBOR sk.
államvédelmi altábornagy
az Államvédelmi Hatóság Vezetője.

/Sin Sándor/
államvédelmi százados

Kapják: Főosztály-, osztály- és alosztályvezetők, megyei
osztályvezetők és a katonai elhárítás osztályve
zetői, valamint a Határőrség és belső karhatalom
valamennyi alosztályai.
E/240 pld.
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