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A Honvédelmi Miniszter Bajtárs 06. sz, 
tiszti parancsában megállapította, hogy akkor, 
amikor a tisztikar túlnyomó többsége becsülettel 
igyekszik eleget tenni kötelességeinek, érzi fe
lelősségét a beosztottak harckiképzéséért és po
litikai neveléséért, küzd a hadsereg fegyelmének 
megszilárdításáért, addig a tisztikar egy kisebb 
része tűrhetetlen fegyelmezetlenséget és bűnös 
felelőtlenséget tanusít tiszti kötelmeivel szem
ben.

Ez különösen nagymértékben a beosztott 
tisztek önkényes eltávozásában, vagy abban nyil
vánul meg, hogy engedélyezett eltávozásról a tisz
tek késéssel vonulnak be alakulataikhoz.

A tisztikar egy bizonyos nem öntudatos, 
fegyelmezetlen rétegének ez a bűnös felelőtlensé
ge bemocskolja az egész tisztikar becsületét. Rom- 
bolólag hat az alakulatok fegyelmére, politikai 
és erkölcsi állapotára és így akadályává válik a 
hadsereg hadrafoghatóságáért vívott fokozott har
cunknak.

A Honvédelmi Miniszter Bajtárs ezen meg
állapításai az Államvédelmi Hatóság tisztikarára 
is vonatkoznak. Ezért

megparancsolom:

A tisztek fegyelmezetlensége terén lévő 
ezen hiányosságokat az osztályvezetőknek, az egy
ségek parancsnokainak és politikai tisztjeinek a
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politikai nevelés eszközeivel és ugyanakkor a 
Fegyelmi Szabályzat idevonatkozó szakaszainak 
legszigorúbb alkalmazásával azonnal fel kell 
számolni.

Minden tisztről, aki csapattestétől, 
vagy más számára kijelölt tartózkodási helyről 
önkényesen eltávozik, vagy eltávozásról a meg
határozott idő letelte után igazolatlanul késés
sel vonul be alakulatához, mint esküszegőről és 
szökési szándékkal gyanúsíthatóról tény- 
vázlatot kell felvenni, az illetőt őri
zetbe kell venni és a Központi Katonai Ügyész
ség Államvédelmi Kirendeltségének át kell adni.

Az a tiszt, aki felelőtlen, fegyelme
zetlen magatartásával rombolja az Államvédelmi 
Hatóság fegyelmét és harci értékét, bűnt követ 
el Népünk, Hazánk ellen és nem méltó arra, hogy 
az Államvédelmi Hatóság tisztikarának tagja le
gyen.

Elvárom, hogy az osztályvezetők, az 
egységek parancsnokai és politikai tisztjei e 
parancsom haladéktalan foganatosításával rendet 
teremtenek az egész tisztikarnak, a rájuk bízott 
nagy feladatok iránti fokozott felelősségtudata 
és példamutató vasfegyelme terén.

E parancsomat az Államvédelmi Hatóság 
valamennyi tisztje előtt ki kell hirdetni.

 PÉTER. GÁBOR sk.
 államvédelmi altábornagy

  az Államvédelmi Hatóság Vezetője h.

 Piros László sk.
Helyességéért: államvédelmi vezérőrnagy.

/ Sin Sándor / 
államvédelmi százados

V/290 péld.
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