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ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE. SZIGORÚAN TITKOS "O" !
056/1950. ÁVH. V. biz. Csak vezetők részére!

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG 
029. számú PARANCSA.

Budapest, 1950 november 10.-én.

Megállapítottam, hogy az Államvédelmi Hatóság egyes 
beosztottai az alábbi, államvédelmi beosztotthoz nem 
méltó szabálytalanságokat követték el:

1. / Kaposvári Sándor áv.alhdgy. 1950 évi
október 25-én, egy szolgálatban lévő vasúti közeget 
kellő indok nélkül - mert az saját szolgálatának biz
tosítása érdekében, egy jogtalan utasítását nem hajtot
ta végre - önkényesen őrizetbevett. Ezzel a cselekmé
nyével, azon túlmenően, hogy hivatali hatalmával vissza
élt, a vasúti forgalomban zavart idézett elő és nagymér
tékben rontotta az Államvédelmi Hatóság tekintélyét.

Ezért Kaposvári Sándor áv.alhdgy-ot

20 napi szobafogsággal, 
fenyítem meg és annak letöltése után az Államvédelmi 
Hatóság kötelékéből azonnali hatállyal 

elbocsájtom.

2. / Turzó László áv.őrm. 1950 évi október 19-én
egy vidéki állomáson lévő vasúti kézihajtányt - amely 
kizárólag a vasúti személyzet által használható - hiva
tali hatalmával visszaélve, jogtalanul igénybevett, ez
zel a vasúti forgalmat veszélyeztette. E cselekménye - 
amelyre az vezette, hogy a vasútállomástól 6 km-re lé
vő szolgálati helyét kényelmesebben érhesse el - többek 
között azt eredményezte, hogy a menetrendszerinti gyors
vonatot meg kellett állítani és hosszabb ideig várakoz
tatni.

Ezért Turzó László áv.őrm-t

10 napi szigorú fogsággal

fenyítem meg és annak letöltése után az Államvédelmi 
Hatóság kötelékéből azonnali hatállyal

elbocsájtom.
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5./ Szanyi Mátyás áv. őr 1950 évi október 19-én, 
a menetrendszerinti gyorsvonaton menetjegy nélkül uta
zott. Mikor a. jegyvizsgáló vasúti közeg menet jegyének,, 
vagy személyazonossági igazolványának felmutatására szó
lította fel, őt fegyverhasználattal fenyegette meg. Ma
gatartása miatt a menetrendszerű gyorsvonat 14 perc ké
sést szenvedett.

Ezért Szanyi Mátyás áv. őrt

20 napi egyszerű fogsággal

fenyítem meg.

4./ Palkovics István áv. szds. és
Kékes Pál áv. fhdgy. a felsőbb parancsnokuk 
utasítása ellenére, a MÁV. egyes vidéki vezetőivel való 
jogtalan, szóbeli megbeszélés alapján, vasúti utazásra 
menetlevél és menetjegy nélkül indították útba államvédel
mi beosztottaikat. Ezzel az intézkedésükkel a fennálló 
rendelőtöket megszegték, a vasúti forgalomban zavart 
idéztek elő és az Államvédelmi Hatóság tekintélyét ron
tották.

Ezért Palkovics István áv.szds-t és Kékes Pál áv.fhdgy-t

szigorú megfeddésben

részesítem.

Figyelmeztetem az Államvédelmi Hatóság valamennyi beosz
tottját, hogy az Államvédelmi Hatóság tekintélyét rom
boló önkényeskedések ellen, a jövőben még szigorúbban 
fogok eljárni. Az ilyen cselekményeket elkövető beosz
tottakat a továbbiakban Katonai Törvényszék ele fogom 
állíttatni.

Elrendelem , hogy a Hatóság valamennyi központi 
osztályán, alosztályán, megyei osztályánál és összes 
alakulatainál a közvetlen vezetők fentieket beosztottaik 
előtt ismertessék és tegyék oktatás tárgyává.

 PÉTER GÁBOR sk.
államvédelmi altábornagy 

Helyességéért: az Államvédelmi Hatóság Vezetője,

 /Sin Sándor/ 
államvédelmi százados.

Kapják: Valamennyi főosztály, osztály, alosztály-vezetők, 
megyei osztályok vezetői és a Határőrség zlj. 
parancsnokai.
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