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A
Salgótarjáni Osztály operatív-hálózati
munkáját augusztus hó 31-től szeptember hó 4-ig el
lenőriztettem.
Az ellenőrzés során megállapítást nyert,
hogy az Osztályon az operatív-hálózati munkában bű
nös mulasztások történtek.
A mulasztásokat súlyosbítja az a körül
mény, hogy múlt év novemberében a Salgótarjáni Osz
tály operatív-hálózati munkáját egy komplex-brigád
felülvizsgálta. A brigád akkor rámutatott a hiányos
ságokra és irányt mutatott azok kiküszöbölésére.

Ennek ellenére az Osztály vezetője és he
lyettese a hiányosságok kiküszöbölése helyett bűnös
mulasztásukkal még jobban elzüllesztették az Osztály
operatív-hálózati munkáját. Figyelmen kívül hagyták
a 04., 05., és 014. számú parancsomat és ezáltal az
Osztály egész hálózati munkája szétzüllött. Nem tet
ték meg a szükséges intézkedéseket az ellenséges
elemek kártevő tevékenységének idejében való megaka
dályozására és leleplezésére.

Mindezek eredményeképp
en számos nemzetgaz
dasági szempontból fontos ipari és egyéb objektumok
nincsenek operatív-hálózati szempontból biztosítva.
A meglévő hálózatot minden alapos előkészí
tés és célirányosság nélkül szervezték meg.

A hálózati munka helytelen irányítása kö
vetkeztében a meglévő kapcsolatok jelentős része dekonspirálódott.
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- 2 Az ügynökség egy részének a dokumentációs
anyaga nincs feldolgozva és a központi nyilvántartás
ba nincs bevezetve.
A hálózati anyagok nincsenek kiértékelve és
ellenőrizve.
Ezek a bűnös mulasztások abból adódtak,hogy
az Osztály vezetője, Bing Géza áv.szds. és helyettese,
Péter Kornél áv.fhdgy. nem vezették és nem irányítot
ták az Osztály operatív-hálózati munkáját. Ehelyett
magatartásukkal züllesztették az Osztály beosztottai
nak politikai és erkölcsi színvonalát, amely aláásta
az Államvédelmi Hatóság tekintélyét is.
Az operatív-hálózati munka szétzüllesztéséért:

Bing Géza áv.szds-t 20 napi szigorított fog
ságra megbüntetem, az Osztály vezetése alól felmentem
és a büntetés kitöltése után a Hatóság kötelékéből el
bocsátom.
Péter Kornél áv.fhdgy-ot, a Salgótarjáni Osz
tály helyettes vezetőjét, mert teljesen elhanyagolta az
Osztály munkáját, a beosztottaknak semm
ilyen irányítást
és segítséget nem nyújtott és erkölcstelen magatartásá
val az Osztályon belül züllést idézett elő,

az osztályvezető-helyettesi teendők alól fel
mentem, 50 napi szigorított fogságra megbüntetem és a
büntetés kitöltése után a Hatóság kötelékéből elbocsá
tom.
Légrádi Júlia áv.örm-t, mert sorozatos er
kölcstelen magatartásával hozzájárult az Osztály fegyel
mének megbontásához és szétzüllesztéséhez,

a Hatóság kötelékéből elbocsátom.
A Salgótarjáni Osztály operatív-hálózati mun
kájának és fegyelmének megszilárdítása céljából:
Rácz Károly áv.szds-t az Osztály vezetésével,
Haraszti János áv.alhdgy-ot az osztályvezető
helyettesi teendők ellátásával bízom meg.

Jelen parancsomat az operatív értekezleteken
fel kell dolgozni oktatás tárgyává tenni.
PÉTER GÁBOR sk.

Helyességéért:

államvédelmi altábornagy
az Államvédelmi Hatóság Vezetője.

/Sin Sándor/
államvédelmi százados.
E./ 59 pld.
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