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Budapest, 1951 november 9.

Megállapítottam, hogy az utóbbi időben a katonai elhá
rítás beosztottai a Honvédelmi Miniszter elvtárs 08., 
027. sz. és az általam kiadott 1., 12/1951., 033/1950. 
sz. parancsot nem tartják be következetesen, Naponta 
fordulnak elő olyan tűrhetetlen esetek, hogy egyes be
osztottak engedély nélkül magáncélra vesznek igénybe 
gépkocsit, a gépkocsivezetőt a megengedettnél gyorsabb 
hajtásra kényszerítik, a rendszeresített gépkocsivezető
től a gépkocsi vezetését átveszik és ezzel súlyos, - 
de nem egy esetben halálos balesetet idéznek elő.

Pl. Busi Antal alhdgy. a 34. ágyús dandár elhárító tiszt
je igénybevette alakulata gépkocsiját, - annak ellenére, 
hogy a kirendelés előtt felhívták figyelmét arra, hogy 
a gépkocsi műszakilag hibás. Útközben eltűrte, hogy a 
gépkocsivezető földúton 70-80 kilométeres sebességgel 
haladjon, melynek következtében a gépkocsi egyik hátsó 
tengelye eltörött, a gépkocsi árokba fordult és a gépko
csivezető a helyszínen meghalt. - Busi alhdgy. felelős- 
ségrevonása folyamatban van.

A Vasvári Pál repülő szakkiképző tiszti iskola elhárító 
osztályára beosztott Török István hdgy. az iskola gép
kocsiját önkényesen vette igénybe és jogosítvány nélkül 
vezette. A gépkocsival egy oszlopnak hajtott, ezáltal a 
gépkocsi súlyosan megrongálódott. A felelősségre vonáson 
kívül az okozott kárt meg kellett térítenie.

Ugyancsak a Vasvári Pál repülő szakkiképző tiszti isko
la gépkocsiját Bukta Miklós alhdgy. jogtalanul igénybe
vette és jogosítvány nélkül vezette. A gépkocsival árok-
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ba hajtott és azt súlyosan megrongálta. A szolgálatból 
eltávolítottam.

Az utóbbi időben gyakran előfordul az is, hogy egyes 
elhárító tisztek indokolatlanul felesleges utakat tesz
nek meg a gépkocsival és ezzel túllépik a számukra meg
állapított kilométer kiszabatot. Pl. a 24. önálló harc
kocsi rohamlöveg ezred elhárító tisztje Böjthe Lajos 
hdgy. 1951. január hó 1-e óta ezideig összesen 16.000 
kilométerrel lépte túl a kilométer kiszabatot.

Megállapítottam, hogy a fenti rendellenességekért fele
lősség terheli az elhárító osztály és alosztály vezető
ket, mert mint vezetők nem helyeztek súlyt a kiadott 
parancsok betartására, beosztottaiktól azt nem követel
ték meg, s ők maguk sem jártak elől jó példával.

A gépkocsik használata terén előforduló rendellenessé
gek megszüntetése végett megtiltom, hogy engedély nél
kül a katonai elhárítás beosztottai gépkocsit vegyenek 
igénybe, jogosítvány nélkül gépkocsit vezessenek, gyors
hajtásra, vagy bármilyen más fegyelmezetlenségre, vagy 
szabálytalanságra a gépkocsivezetőket rábírják.

A jövőben a gépkocsi használattal kiadott parancsok el
len vétőket, a. megengedett sebességet túllépőket fegyel- 
mileg a legszigorúbban felelősségre fogom vonni, Felelős
ségre vonom továbbá a szabálytalanságokat elkövetők elöl
járóit is, Minden gépkocsival kapcsolatos rendellenessé
gért, valamint kilométer túllépésért az okozott kár tíz
szeresét meg fogom téríttetni a szabálytalanságokat el
követőkkel.

Valamennyi elhárító osztályvezető és elhárító tiszt, aki
nek számára gépkocsi van rendszeresítve, 1951. november 
15-től kezdődően vezessen gépkocsinaplót, melyben ponto
san tüntesse fel, mikor és hová utazott és az utazáshoz 
mennyi kilométert használt fel.

Utasítom a központi osztályok és alosztályok, valamint 
a vidéki osztályok és alosztályok vezetőit, hogy a Mi
niszter elvtárs idevonatkozó parancsait és jelen paran
csomat november hó 15-ig tegyék oktatás tárgyává és an
nak végrehajtását november 20-ig szolgálati jegyen je
lentsék a II. főosztály vezetőjének.

  PÉTER GÁBOR sk.
 államvédelmi altábornagy 

Helyességéért: az Államvédelmi Hatóság Vezetője.

/Sin Sándor/ 
államvédelmi százados.
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