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ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

6. sz. PARANCSA

Budapest, 1951 január hó 22-én.

Az Államvédelmi Hatóság erejének, szilárd
ságának legfontosabb alapja a Hatóság minden tagjának 
Pártunk iránt érzett bizalma és szeretete, pártszerű 
magatartása és Öntudaton alapuló vasfegyelme.

A H.M.Bts. 01, 02, 04 sz. parancsában, mint 
legfontosabb feladatot ”a vasfegyelem rövid időn belü
li megteremtését” jelölte ki a Honvédség minden alaku
latának. A vasfegyelem megteremtése az összes hiányos
ságok és hibák felszámolásának legdöntőbb előfeltétele.

A katonai elhárítás beosztottainak köteles
ségük, hogy a. Néphadsereg alakulatain belül végzett 
munkájuk során példát mutassanak a helyes, pártszerű 
magatartásban és élenjárjanak az öntudatos vasfegyelem 
megteremtésében, a Szolgálati Szabályzat legpontosabb 
betartásában. Feladatuk, hogy helyes viszonyt építse
nek ki az alakulatok párttitkáraival, parancsnokaival 
és politikai tisztjeivel. Feladatuk rendszeresen tá
jékoztatni a parancsnokokat az őket illető kérdések
ről, hogy ezzel is. hozzájáruljanak Néphadseregünk ere
jének növeléséhez, megszilárdításához.

Az utóbbi időben a katonai elhárítás beosz- 
tottainál ezen a téren javulásban. Legtöbb elhárító 
tiszt magatartása nem esik kifogás alá, a parancsnokok
kal is sikeresen működnek együtt.

Megállapítottam azonban, hogy egyes elhárí
tó osztály-vezetők beosztottaik magatartásának ellen
őrzését elhanyagolták. Több elhárító tiszt működésé
vel és magatartásával kapcsolatban komoly kifogások me
rültek fel. Elöljáróik nem éltek a fenyítéssel, mint 
nevelési eszközzel, így a hibák még súlyosabbak lettek.
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Az előfordult rendellenességek nem méltók 
a Nép hadsereg és az ÁVH, beosztottaihoz,

Például:
1950 december 17-én Mészáros Gyula áv.hdgy, 

elhárító osztályvezető-helyettes feljebbvalójának az 
utcán nem teljesített tiszteletadást, nem volt hajlan
dó magát igazolni,

Balassa János áv.hdgy. elhárító tiszt 1950 
december 29-én helytelenül ellenőrzést tartott objek
tumánál éjszaka, a parancsnok tudta nélkül. Az őt iga
zoltató őrre pisztolyt fogott, csőre töltötte és arra 
kényszerítette, hogy szolgálati fegyverét adja át.

Szilvássi József áv.alhdgy, múlt év októberé
ben néhány hétig helyettesített egyik budapesti objek
tumban. Kintléte alatt önkényesen mintegy 8 polgári 
alkalmazottat elbocsájtott az alakulattól, azok helyé
re testvéreit, rokonait, ismerőseit vétette fel. Miu
tán politikai és erkölcsi szempontból meg nem felelő 
egyik rokonának állásba helyezése nehézségekbe ütközött, 
megpróbált pressziót gyakorolni az illetékes parancs
nokra.

Kovács Géza áv.hdgy, elhárító tisztnél az 
1950 december elején megtartott vizsgálat megállapítot
ta, hogy az alakulat parancsnokát és politikai tisztjét 
nem tájékoztatta, azokhoz rossz volt a viszonya. Elöl
járóinak engedélye nélkül tett eltávolítási javaslato
kat, azokat nem indokolta meg, igy nehézségek elé állí
totta. az alakulat parancsnokait. A Párttól teljesen 
elszakadt, pártnapokra, taggyűlésekre nem járt. A poli
tikai tisztet és a párttitkárt igyekezett egymással 
szembeállítani.

Szűcs László áv.hdgy, 1950 novemberében meg
tiltotta az alakulat ügyeleti közegeinek, hogy az álta
luk tapasztalt rendellenességekről elöljáró parancsno
kuknak jelentést tegyenek, mert a. tudomására jutott 
adatokat beszervezésre akarta felhasználni. A pártveze
tőség egy határozata után az alakulat párttitkárát be
rendelte magához és felelősségre vonta,

Nagy Sándor áv.fhdgy. 1950 december 51-én az
zal az ürüggyel hagyta el szolgálati helyét, hogy a 
helyőrség összes mulatóit személyesen ellenőrzi és meg
akadályozza, hogy honvédszemélyek helytelen magatartást 
tanúsítsanak. - A volánt elvette a gépkocsi vezetőjé
től, fának ment vele és az osztály szolgálati gépkocsi
ját használhatatlanná tette.
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Tőzsér Albert áv. alhdgy. elhárító tiszt 
több esetben különböző kocsmákban leittasodott és bot
rányokat okozott, nyilvános helyen pisztolyával lö
völdözött.

Ezek a bajtársak magatartásukkal elidegení
tik magukat alakulatuk parancsnokaitól és beosztottai
tol. Ezáltal megnehezítik, sőt lehetetlenné teszik sa
ját munkájukat. Rombolják az ÁVH. tekintélyét, rontják 
a jó viszonyt s a kapcsolatot a Néphadsereg és az ÁVH. 
között, sokszor a polgári lakosság megbotránkozását 
váltják ki.

A fenti és az ezekhez hasonló cselekménye
kért a katonai elhárítás több beosztottját a Hatóság 
kötelékéből eltávolítottam, mások ellen fegyelmi el
járást tettem folyamatba, többet súlyosan megfenyítet
tem.

Figyelmeztetem a katonai elhárítás beosz
tottait :

1. / A Néphadsereg Szolgálati Szabályzatát, mely
rájuk is vonatkozik, tanulmányozzák, annak 
előírásait a legpontosabban tartsák be. A 
katonai fegyelem betartásában járjanak élen, 
mutassanak példát az a lakulatok beosztottai 
előtt.

2. / Fordítsanak nagyobb figyelmet arra, milyen
a viszonyuk az alakulatok parancsnokaihoz és 
politikai tisztjeihez. Rendszeresen tájékoz
tassák az őket illető kérdésekről. Teremtse
nek velük bajtársi és elvtársi együttműködést 
ott, ahol még nincs meg.

3. / Tartsák magukat ahhoz, hogy az alakulatok
pártszervezeteivel és pártitkáraival kapcso
latos magatartásukat a párttagsággal járó 
követelmények szabják meg.

4. / A katonai elhárítás beosztottait szolgálati
és magánéletükben pártszerűség jellemezze. 
Az elhárító osztályvezető bajtársak ezen a 
téren ne tűrjenek lazaságot. Azok ellen, akik 
magánéletükben pártszerűtlenül és a katonai 
elhárítás beosztottjához nem méltóan visel
kednek, a legszigorúbban járjanak el.

5. / Eltávolítási javaslatokat a jövőben a kato -
nai elhárítás önálló szervei a központi al
osztályok vezetőinek engedélyével és azon ke
resztül, kötelékben működő elhárító szervek-
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nél a hadtest vagy hadosztály, vagy más el
hárító osztályok vezetőinek írásbeli engedé
lye alapján és csak az osztályon keresztül 
lehet tenni.

6./  A katonai elhárítás beosztottai tartsák be 
azokat a rendelkezéseket, amelyek a Honvéd
ségben megjelentek anyagi, gépkocsi, fegyel
mi és minden más téren.

Jelen parancsomat az osztályvezető bajtársak 
beosztottaik előtt ismertessék, végrehajtását folyama
tosan ellenőrizzék.

A jövőben etéren előforduló mulasztásokért 
nemcsak az elhárító tisztet, hanem osztályvezetőjét is 
felelősségre fogom vonni.

PÉTER GÁBOR sk. 
államvédelmi altábornagy 

az Államvédelmi Hatóság Vezetője. 
Helyességéért: 

/Sin Sándor/
államvédelmi százados

Kapják: Főosztályvezetők, a II. Főosztály 
osztály- és alosztályvezetői, a Katonai El
hárító Főosztálynak alárendelt összes elhá
rító osztály és alosztály vezetője, és va
lamennyi megyei osztályvezető.

E/102.péld.
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