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Eredményes, jó államvédelmi munkát, csak
a dolgozó nép széles rétegeire támaszkodva lehet
elérni. Ezért az Államvédelmi Hatóság, a Szovjet
unió államvédelmi szerveinek gazdag tapasztalatai
nak alapján mind fokozottabb mértékben építi ki kap
csolatát a dolgozó néppel és munkája során egyre in
kább veszi igénybe a dolgozók támogatását. Ez, a
mind szorosabbá váló kapcsolat komoly mértékben segíti elő a Hatóság munkáját, a külső és belső ellen
ség leküzdésére irányuló harcban és ezért ennek a
kapcsolatnak kiszélesítése és elmélyítése a Hatóság
minden beosztottjának erkölcsi kötelessége.
A Zalaegerszegi Osztály vezetője, helyette
se és egyes beosztottai megfeledkezve az államvédel
mi munka alapvető követelményéről, egyik munkájuk
során, a legelemibb szakmai követelményeket is fi
gyelmen kívül hagyva, helytelen kiértékelés alapján
folytattak le egy vizsgálatot, melynek során a Za
laegerszegi Osztály vezetője és helyettese államvé
delmi tiszthez nem méltó magatartást tanúsítottak
a község pártfunkcionáriusával szemben. Több olyan
megengedhetetlen cselekményt követtek el, amellyel
a dolgozó nép és a Hatóság között kialakult jó vi
szonyt rontották, politikai téren is kárt okoztak.

Fentiek elkövetéséért elsősorban Thomann
Ferenc áv.szds. osztályvezető a felelős, aki az ak
ciót irányította, abban tevékenyen részt vett. Hibá
ját még azzal is tetézte, hogy a történtekről nem
tett jelentést.
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Thomann Ferenc áv.szds-t ezért, figyelembevéve eddigi magatartását és eredményes szakmai
munkáját -

szigorú

megrovásban

részesítem.

Takács Ferenc áv.fhdgy-ot, a Zalaegerszegi
Osztály helyettes vezetőjét pedig, mert az akció
ban ugyancsak részt vett és bár látta, hogy hely
telenül járnak el, a történtek megakadályozására
semmit sem tett, az eseményekről a kötelező jelen
téstételt elmulasztotta, ezért -

megrovásban

részesítem.
A Zalaegerszegi Osztályon szolgálatot tel

jesítő

Gál Ferenc áv.fhdgy-ot,
Páncél Károly áv.fhdgy-ot,
Novák Antal áv.alhdgy-ot

azért, mert mint az akció résztvevői, bár látták,
- hogy eljárásuk pártszerűtlen és jogtalan, annak
megakadályozására semmit sem tettek és a történ
tekről jelentést nem tettek megrovásban
r észesítem.
Egyben utasítom a Zalaegerszegi Osztály
vezetőjét, hogy jelen parancsomat ismertesse az
osztály beosztottaival, hogy a történtekből a szük
séges tanulságot levonhassák.

Helyességéért:

PÉTER GÁBOR sk.
államvédelmi altábornagy
az Államvédelmi Hatóság Vezetője.

/Sin Sándor/
államvédelmi százados.
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