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PARANCSA.
Budapest, 1951. évi február hó 14-én.

TÁRGY : 1950. decemberében tartott biztonsági rendszabályok ellenőrzése eredményének ki
értékelése.

Múlt év decemberében több magasabb egység és csapat törzsénél a titoktartás és éberség rend
szabályainak betartását, munkaidőn kívül ellenőriztettem.

Az ellenőrzés és a beérkezett igazoló jelentések alapján megállapítom, hogy az ellenőrzött tör
zseknél a katonai titkok őrzése terén súlyos mulasztások vannak, a titoktartás és éberség kérdését 
még mindig könnyelműen kezelik.

A parancsnokok ezideig még azt sem érték el, hogy katonai titkaink legalább tárgyilag meg le
gyenek őrizve.

A honvédség állandó fejlődésével együtt titkaink súlya is növekszik.

Az ellenség a fokozódó osztályharcban mindinkább igyekszik arra, hogy a Néphadsereg tit
kait megszerezze s ezáltal a honvédség erejéről, harckészültségéről, politikai állapotáról adato- 
kat szerezhessen támadó szándékának megkönnyítésére.

Az ellenőrzött törzsek képe pedig azt mutatja, hogy a parancsnokaik és beosztottjaik az osztály
harc fokozódásának e törvényét nem ismerték fel, s egyaránt az önelégültség hibájába estek, le
becsülték az ellenség tevékenységét és lehetőségeit e tekintetben és saját helyzetüket a titoktar
tás és éberség terén kielégítőnek találják.

Az ellenőrzésen talált legsúlyosabb mulasztásokat az alábbiakban közlöm :

Budapest, Pf: 9537 alakulat egy helyiségében a szekrény háta mögött az ellenőrzés hitelesített 
munkafüzetet talált, titkos jellegű feljegyzésekkel.

A füzet Hegegy Mihály századosé volt, ki munkafüzetének eltűnését pk. jelentése szerint csak az 
ellenőrzést kiértékelő rendelet beérkezte után jelentette s így mulasztása még súlyosabbá vált. 

Ugyanezen alakulat egy másik helyiségében a szekrény tetején több katonai térképet találtak, 
melyen egyes területek színes írónnal voltak megjelölve, ezenkívül, ugyane helyiség asztalain el- 
záratlanul „Szolgálati használatra” jelzésű utasítások, valamint egyéb szolgálati könyvek voltak. 

E helyiséget az alakulat jelentése szerint, fontossága miatt őrrel figyeltették, de a belső bizton
ságra Englert Károly alhdgy. hdm. o. térk. tiszt, semmi gondot nem fordított.
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Kecskemét, Pf: 7115 alakulatnál Bisi Tibor őrgy. helyiségében egy faszekrény nyitva volt, mely
ben egy „Szigorúan Titkos” szolgálati könyvet, harcgyakorlatokkal kapcsolatos „Szigorúan Tit
kos” jelzésű vázlatokat, több 50.000, 75.000., 200.000 katonai térképet, 37 drb. tüzérségi szabály
zatot (több közülük „Szolgálati Használatra” jelzésű), kiképzési tervezetet, tisztek névjegyzékét, 
tüzérségi tájékoztatókat találtak.

Bisi őrgy. a titoktartás szabályait súlyosan megsértette, beosztásából már leváltattam.

Ercsi, Pf: 2437 alakulat T. irodája falán a szomszéd szobába nyíló ablak volt vágva, mely le
zárva, rácsozva nem volt s így az ellenőrzők könnyen bejutottak a T. irodába az ablakon át (ha
sonlóképpen más is megtehette volna.)

Az iroda nyitott faszekrényében több száz 50.000-es katonai térkép, az íróasztal nyitott fiókjaiban 
titkos jellegű feljegyzések, a T. szerv címeres bélyegzője, a páncélszekrény tetején pedig 3 drb. 
csomag volt „Titkos” jelzéssel. A felelősség elsősorban a T. iroda vezetőjét: Bakos Lajos hdgy-ot 
terheli.

Kiskunhalas, Pf: 1872 alakulat egy helyiségében, ahol három tisztes és egy honvéd tartózkodott, 
elzáratlanul egy padon szabályzatok, 50.000-es katonai térképek, különböző „Szigorúan Titkos” 
és „Titkos” iratok (tiszti parancs, harci riadó intézkedés, riadó terv, hír. harcérték jelentés, név
sorok, kiképzési tervezetek) és egyéb iratok voltak.

A titoktartás ily súlyos veszélyeztetéséért Sz. Nagy Sándor alhdgy. ö. szak. pk. felelős, bár egy
ségét aznap vette át és irodaládája parancs folytán festésre volt leadva, de ekkor még fokozot
tabban kellett volna gondolnia egysége iratainak megbízható őrizetére.

Ezek a kirívó esetek, valamint az, hogy hét törzsnél összesen 31 helyiségben tapasztalt mulasz
tásokat az ellenőrzés a kötelező titoktartás és éberség terén, azt bizonyítják, hogy az eddig ki
adott parancsok, oktatások s a parancsnoki ellenőrzések nem érték el a kellő célt.

Mindez arra enged következtetni, hogy a titoktartás és éberség kérdésével a parancsnokok nem 
foglalkoztak komolyan, elmulasztották azt politikailag alátámasztva megmagyarázni, sőt az el
lenőrzéseik is felületesek voltak, a talált mulasztásokat enyhén bírálták el s az ellenőrzésekről 
felterjesztett jelentések, a hiányos ellenőrzés miatt, nem fedték a való helyzetet.

1950. decemberében megtartott ellenőrzéseknél tapasztalt bűnös mulasztások és hanyagságokért

megparancsolom
az alábbi felelősségre vonások végrehajtását:

1. Hegegy Mihály szds. (Budapest, Pf: 9537) ellen, mert munkafüzetét titkos feljegyzésekkel 
gondatlanul elhagyta, elvesztését kellő időben nem jelentette, hadbírói eljárás megindítását 
elrendelem.

2. Englert Károly alhdgy. (Budapest, Pf: 9537) ellen, mert több katonai térképet, szigorúan 
titkos jellegű bejegyzésekkel, gondatlanul a szekrény tetején hagyott, több „Szolgálati haszná
latra” jelzésű kiadványt az asztalon hagyott elzáratlanul, hadbírói eljárás megindítását rende
lem el.

3. Bisi Tibor őrgy. (Kecskemét, Pf: 7115) ellen, mert nyitott faszekrényben hagyott „Szigo
rúan Titkos” szolgálati könyvet, több katonai térképet, tüzérségi szabályzatokat, kiképzési ter
vezetet, tisztek névsorát, harcgyakorlatok vázlatait stb., a hadbírói eljárás megindítását ren
delem el.

4. Bakos Lajos hdgy. (Ercsi, Pf: 2437) ellen, mert a T. iroda kiadó ablaka elzárásáról nem gon
doskodott, a T. irodán belül nyitott faszekrényben több száz darab katonai térkép, nyitott asz
talfiókban a T. szerv címeres bélyegzője, fejbélyegző, „Szigorúan Titkos” tartalmú jegyzetfüzet, 
a pc. szekrény tetején 3 drb. csomag volt „Titkos” jelzéssel, hadbírói eljárás megindítását ren
delem el.
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5. Sz. Nagy Sándor alhdgy. (Kiskunhalas, Pf: 1872) ellen, mert egysége parancsnokságának át
vétele után, nyitott helyiségben különböző Szigorúan Titkos és Titkos iratot (tiszti parancs, 
harci riadó intézkedés, riadó terv, hír. harcérték jelentés) és egyéb iratot hagyott elzáratlanul, 
hadbírói eljárás megindítását rendelem el.

6. Kertész Gyula őrm-t (Piliscsaba, Pf: 6201), mert a T. irodában egy szekrényt nyitva hagyott, 
melyben kitöltött futárátvételi elismervény tömböket, 1950. évi ezredparancsokat, a pc. szek
rény tetején egy titkos ezredparancs gépelt stenciljét találtak, 20 nap egyszerű fogsággal fe- 
nyítem meg.

7. Tomán László őrm-t (Ercsi, Pf: 2437) mert egy nagy csomag új katonai személyazonossági 
igazolványt elzáratlanul hagyott, íróasztal fiókja is nyitva volt, benne tisztek névsora lakcímek
kel, használt indigók olvasható írással (titkos tartalmú) 20 nap egyszerű fogsággal fenyítem 
meg.

Az alább felsorolt A) alattiak fegyelmi felelősségre vonását az illetékes hadtest, a B) alattiakét az 
illetékes Fn. pk. hatáskörébe utalom :

A.

Budapest, Pf: 9537 alakulatnál szolgálatot teljesítő
Vándor Arnold szds-t,
Márkusz László hdgy-ot, 
Frank István alhdgy-ot, 
Simon Ferenc alhdgy-ot, 
Lempel József őrm-t, 
Vas Gyula tiz-t.

Piliscsaba, Pf: 6201 alakulatnál szolgálatot teljesítő
Bérces Endre hdgy-ot.
Ságvári András hdgy-ot, 
Bánfi Ferenc hdgy-ot, 
Koleszár Ferenc alhdgy-ot, 
Csáki János szkv-t, 
Ecsedi Ferenc szkv-t,

Kecskemét, Pf: 7115 alakulatnál szolgálatot teljesítő
Darányi János szds-t,
Batári Ferenc fhdgy-ot, 
Métái Olivér szkv-t, 
Solymosi József tiz-t, 
Tarjáni László tiz-t, 
Kiss Ferenc őrv-t.

Kiskunfélegyháza, Pf: 3899 alakulatnál szolgálatot teljesítő
Csehi Tibor szds-t,
Stefanics Miklós alhdgy-ot,
Tori Vince alhdgy-ot,
Tompa Tibor alhdgy-ot,
Koch Péter alhdgy-ot,
Soós Sándor alhdgy-ot,

Kiskunhalas, Pf: 1872 alakulatnál szolgálatot teljesítő
Kundráth József hdgy-ot,
Jurinovics Miklós hdgy-ot.
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B.

Budapest, Pf: 8619 alakulatnál szolgálatot teljesítő
Csizi Béla alhdgy-ot,
Teszár József őrv-t.

Ercsi, Pf: 2437. alakulatnál szolgálatot teljesítő
Orsovai István őrm-t,
Zalatnai István honv-t, 
Vida Tamás honv-t.

A nemzetközi helyzet is mindjobban követeli titkaink fokozott őrzését. Az a parancsnok vagy
 beosztott, aki ennek ellenére a titoktartás és éberség kérdését elhanyagolja, könnyelműen kezeli, 
az ellenséget segíti akaratlanul is.

E parancsomat a vele ellátott minden parancsnok az összes tiszt és tiszthelyettese előtt 
megfelelő formában hirdesse ki - oktatólagosan és felelősségéhez mérten tegyen meg min
dent a titoktartás és éberség biztosítására, melynek végrehajtásáról újabb ellenőrzések útján 
fogok meggyőződni. Ahol hasonló nagyarányú mulasztásokat találok, magát a parancsnokot 
is felelőssé teszem.

Az elrendelt hadbírói eljárások megindítását (tényvázlat felvétele és megküldése a Kat. Ügyész
ségnek), az általam kiszabott fenyítések megkezdését, valamint a parancsnokságokhoz utalt fe
gyelmi felelősségre vonások mérvét ide (H. M. Iroda F.) a H Tü. Pk. és az illetékes hadtestpa
rancsnokok 1951. III. hó 1-ig jelentsék.

FARKAS MIHÁLY vezérezredes s. k.

a Magyar Népköztársaság Honvédelmi Minisztere.
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