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64. sz. PARANCSA

Budapest, 1951 augusztus 15.

Dolgozó népünk Pártunk vezetésével el
ért sikerei a békés építésben fokozzák az imperia
listák és csatlósaik dühét, ez növekvő feladatokat 
jelent Hatóságunk vezetőinek és beosztottainak 
számára.

Növekvő feladataink jobb munkát, nagyobb 
felelősséget és példamutató magatartást követel-
nek meg tőlünk. Csak ezzel biztosíthatjuk dolgozó 
népünk bizalmát, támogatását, mely elengedhetet
len biztositéka a nép ellenségei elleni harc si
kerének.

"Ha a munkások, parasztok, Vöröskatonák 
és az összes dolgozók nem támogatnának minket, ak
kor nem foghattuk volna el"- mondotta Dzerzsinsz- 
kij elvtárs egy francia kémbanda leleplezésekor. 
Majd azt mondta: "de mi csekisták a dolgozókra tá
maszkodunk." Döntő módon ebben rejlett és rejlik 
példaképünk a Nagy Szovjetunió hős elhárító szer
veinek ereje.

Dzerzsinszkij elvtárs szavai útmutatás 
számunkra, mely megköveteli tőlünk, hogy a hős 
csekisták példája nyomán féltékenyen őrizzük és 
ápoljuk a kapcsolatot a dolgozó népünkkel. Nem úgy, 
mint a Székesfehérvári Osztály példájából látszik, 
ahol az ÁVH-beosztottak részeges, botrányos maga
tartásukkal megbecsülés és bizalom helyett, jo
gos ellenszenvet váltottak ki a dolgozókból.

ÁBTL - 4.2 - 063/1951.ÁVH.T.biz. /1



- 2 -

Ennek következtében 1951 január 1-től 
a Székesfehérvári Osztály 9 beosztottjának elbo- 
csájtását és ebből 3 fő Katonai Ügyészségnek tör
tént átadását rendeltem el, mint pl.:

Kolonics János és Spröder György áv. 
őrmestereket, akik folyamatos lerészegedéseik köz
ben belekötöttek békés dolgozókba, azokra,kutyát 
uszítottak, de nem egy esetben súlyosan bántalmaz
ták is őket. Egy alkalommal egy napszámos embert 
annyira megvertek, hogy az 8 napig, egy vasutast 
pedig annyira, hogy az 3 napig állt orvosi keze
lés alatt, mint munkaképtelen beteg. Verekedés 
közben gyakran fegyverükét is elővették, így egy 
alkalommal Spröder részeg állapotban rálőtt egy 
bányamérnökre,

Fenti bűncselekmény miatt a Katonai 
Ügyészség Sprödert 3 évi és 6 havi, Kolonicsot 
pedig 3 évi börtönre ítélte.

Németh Ferenc áv.örm. május 1-én szol
gálati helyét elhagyva lerészegedett, majd fegy
verét elővéve fenyegette a békés ünneplő dolgozó
kat. Ezen cselekményéért 30 napi fogságot kapott, 
azonban büntetésének letöltése után 11 nappal 
újabb botrányt okozott a székesfehérvári strandon. 
Ott egy r.ny. bajtársat Vidovics István áv. tize
dessel véresre vertek.

Mindkettőjük ügyének Katonai Ügyészség
re történő átadását rendeltem el.

Megállapítottam, hogy a fentiekben vá
zolt cselekményekért melyek súlyos károkat okoz
tak a Pártnak és Hatóságnak, felelősség terheli 
a Székesfehérvári Osztály vezetőit, mert nem 
figyeltek fel időben ezekre a jelenségekre, nem 
látták ezeknek a súlyos következményeit, mely a 
helyi lakosság és az Államvédelmi Hatóság viszo
nyában mutatkozik. Ennek oka az, hogy nem értet
ték meg pártunk káderpolitikáját, jelentőségét, 
nem foglalkoznak eleget a beosztott bajtársakkal 
és nem törődtek azzal, hogy szolgálaton kívül 
mivel foglalkoznak, ezzel elősegítőivé váltak 
a fenti eseményeknek. Ezért:
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A Székesfehérvári Osztály vezetőjét, 
Mester József áv.szds-t és

Déri György áv.szds. osztályvezető he
lyettest, megrovásban részesítem. Egyben utasítom, 
hogy osztályukon mutatkozó hiányosságokat a párt
szervezettel szorosan együttműködve a legrövidebb 
időn belül szüntessék meg.

PÉTER GÁBOR 
államvédelmi altábornagy 

az Államvédelmi Hatóság Vezetője h.

Piros László sk. 
Helyességéért:  államvédelmi vezérőrnagy.

/Sin Sándor/ 
államvédelmi százados.

E/60.
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