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ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

033. számú PARANCSA 

Budapest, 1950 november 17.

A 65/1950 sz. Kormányrendelet szabályozza az ál
lami személygépkocsik felhasználásának módját, 
E rendelet végrehajtását a Honvédelmi Miniszter 
Bajtárs is elrendelte és ennek megfelelően sze
mélygépkocsikat, személyi használatra csak cso
portfőnökök és magasabb beosztású bajtársak ve
hetnek igénybe. Szolgálati gépjárműveket a Hon
védségnél kizárólag szolgálati útra használhat
nak, csakis abban az esetben, ha a szolgálati 
út más közlekedési eszközzel, gazdaságosabban 
nem tehető meg.

Ezért elrendelem, hogy az Államvédelmi Hatóság
nál rendszeresített szolgálati gépkocsikat sze
mélyi használatra csakis főosztályvezetők, he
lyetteseik és az osztályvezetők vehetik igénybe.

Ennek megfelelően megtiltom, hogy be
osztottakat a lakásukról a Hatósághoz, vagy a Ha
tóságtól a lakásukra szállítsanak a Hatóság gép
járművein, Megtiltom azt is, hogy a beosztottak 
bármilyen más, nem szolgálati ügyben a Hatóság 
gépjárműveit használják. E rendelkezésem megsze
gői ellen szigorúan fogok el
járni.

Kivételes esetekben, éjfél után, amikor közúti 
közlekedési eszköz /autóbusz, villamos/ már nem 
vehető igénybe, megengedem, hogy a Hatóságnál 
rendszeresített ügyeleti gépkocsikból /a vezető, 
vagy helyettesének aláírásával ellátott szolgá
lati jegyen/ a hatósági ügyeletes tiszttől igé
nyeljenek és a Hatóság gépkocsiján lakásukra utaz
zanak.
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Igen indokolt esetekben, /betegség, rosszullét, 
stb./ az alosztályvezető is adhat engedélyt szol
gálati gépkocsi személyes célra való felhaszná
lására.

A IV. főosztály személyi gépjárműveinek felhasz
nálásáról külön intézkedem.

Utasítom a Vezető Bajtársakat, hogy rendelkezé
semet a beosztottak előtt tegyék oktatás tárgyá
vá.

E rendeletem betartásának ellenőrzésével a. VII. 
főosztály vezetőjét bízom meg.

 PÉTER GÁBOR sk.
államvédelmi altábornagy

Helyességéért: az Államvédelmi Hatóság Vezetője.

/Sin Sándor/ 
államvédelmi százados

Kapják: Valamennyi főosztály vezető, I, II, III, 
V, VI, VII. főosztályhoz tartozó osztály 
és alosztály, X/1, X/2, X/3. osztály, 
alosztály-vezetők és valamennyi megyei 
osztály vezetője.

E/145 pld.
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