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ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

040. számú PARANCSA.

Budapest, 1950 december 16.

A katonai elhárítás egyes szervei, D. osztályok és 
D. tisztek nem kellőképen értékelik a hálózattól 
befutott jelentéseket, nem tanulmányozzák azokat 
megfelelően, a fontos értesüléseket nem továbbít
ják azonnal, intézkedéseket nem tesznek. Munkáju
kat lélektelenül, bürokratikusan végzik.

Legutóbb az alábbi kirívó eset történt:

1950 december 5-en a 5207.sz. alakulatnál több hon
véd fertőzésgyanús tünetekkel rosszul lett. Másnap 
növekedett a rosszullétek száma, december 7-én már 
több, mint 100 beteg volt az alakulatnál.

Az alakulat D. tisztje. Herkli József hdgy. - több 
mint egy éve van az elhárításnál - hálózatától már 
5-én jelentést kapott a gyanús rosszullétekről. 
Elöljáró D. osztálya felé azonban nem tett jelentést 
és semmilyen intézkedést. Csak két nappal később, 
december 7-én jelentette amikor a járvány már el
terjedt .

Herkli hdgy. 8-án 12 h-ig jóformán semmit sem tett 
a fertőzéses megbetegedések ügyében, - hálózatának 
utasítást nem adott.

Amikor a kivizsgáló bizottság 8-án megérkezett 
Herkli hdgy. alakulatához, a D. tiszti irodában - 
a késő délelőtti órákban - tűrhetetlen rendetlenség 
volt. Még az előző napi piszok, hamu volt a földre 
kiszórva. Az iroda melletti helyiségben, - mely 
egyben a D. tiszt lakásául is szolgál, -ugyancsak 
nem volt kitakarítva.

Kerdivári Sándor alhdgy. hadosztály D. osztály elő
adó ugyancsak 5-én értesült a gyanús rosszullétek- 
ről. - D. osztályvezetőjének ő sem tett jelentést,
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Tárnai Konrád fhdgy. hadosztály D. osztályvezető és 
Faludi Lóránt szds. hadtest D. osztályvezető, miután 
a jelentést megkapták, továbbjelentették, de ahelyett, 
hogy azonnal a helyszínre kiszálltak volna és szemé
lyesen folytatták volna a kivizsgálást, - a hadosz
tály D. osztályvezető helyettesét bízták meg a vizs
gálat lefolytatásával.

Budapesten Dömös László fhdgy. alosztályvezető helyet
tes kapta meg a hadtest D. osztályvezető táviratát. A 
távirat fontos tartalmával nem törődött, hanyagul és 
felelőtlenül a táviratot félrerakta, elöljárójának 
nem jelentette, a kivizsgálással nem törődött.

Így fordult elő, hogy a parancsnok, aki sokkal később 
értesült a járványról, korábban jelentette, mint 
ahogy a Hatoság központjában illetékes vezetők az 
eseményről tudomást szereztek volna,

Fenti bajtársak hanyag, lelkiismeretlen és felelőtlen 
magatartásukkal megnehezítették a katonai elhárítás 
munkáját, meggátolták, hogy a járvány továbbterjedésé
nek megakadályozására a megfelelő intézkedéseket idő
ben meg lehessen tenni. Végeredményben lehetetlenné 
tették, hogy a betegség okait pontosan fel lehessen 
deríteni,

Fenti súlyos mulasztásokért:

Dömös László fhdgy-ot egy rendfokozattal vissza
vetem, hdgy-i rendfokozatba helyezem.

Herkli József hdgy-ot ezred D. tiszti beosztásá
ból visszavetem és zászlóalj D. tiszti beosztás
ba helyezem.

Faludi Lóránt szds-t,
Tárnai Konrád fhdgy-ot és
Kerdivári Sándor alhdgy-ot szigorú megrovással 
fenyítem meg.

Ismételten figyelmeztetem a katonai elhárítás beosz
tottait, hogy:

1./ Minden eseményt, mely az alakulatnál történik, 
a D. tisztek azonnal jelentsenek a D. osztálynak. 
A D. osztályok jelentsék tovább azonnal a Hatóság 
központjának a megtett intézkedésekkel együtt.

2./ Külön parancs bevárása nélkül azonnal indítsák 
meg a vizsgálatot és a vizsgálat eredményéről 
tegyenek jelentést.
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3./ Különös gondot fordítsanak arra, hogy jó há
lózatuk legyen az úgynevezett élelmezési blokk
ban /hadtápon, konyhán és az élelmezési raktá
rakban,/

4. / A hálózatukon keresztül állandóan ellenőrizzék,
hogy betarják-e azokat az utasításokat, melyek 
biztosítják az alakulatok élelmezésének egész
ségügyi és anyagi rendjét.

5. / Hálózatukon keresztül ellenőrizzék az alakula -
tuk hangulatát az élelmezéssel kapcsolatban, 
és a felmerülő rendellenességek esetén a szük
séges intézkedéseket tegyék meg.

6. / Minden rendellenességről az alakulatuk parancs -
nokait haladéktalanul tájékoztassák, hogy a 
szükséges intézkedéseket megtehessék.

Ezen parancsomat a vezetők az operatív beosz
tottaik előtt tegyék oktatás tárgyává.

PÉTER GÁBOR sk.
  államvédelmi altábornagy

Helyességéért: Államvédelmi Hatóság Vezetője

/Sin Sándor/ 
államvédelmi százados

Kapják: Valamennyi főosztály, I, II, III, v, VI, 
X/1, X/2, X/5. osztályok vezetői, a II. 
főosztályhoz tartozó alosztályvezetők, va
lamennyi D. osztály és megyei osztályok ve
zetői.

E/100 pld.
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