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Tárgy: A Békésmegyei Osztály 
fegyelmi helyzete.

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

98. sz. PARANCSA.

Budapest, 1951 november hó 29-én.  
A nemzetközi méretekben fokozódó osztályharc 

megnövekedett feladatok elé állítja az Államvédelmi 
Hatóság beosztottait, vezetőit.

"Ilyen viszonyok közt nem szabad tűrni a lazu
lást, a hanyagságot, ilyen viszonyok közt az eddigi
nél sokkal keményebben kell fellépni minden fegyelme
zetlenség ellen”. Feladatunk, hogy ”emeljük fegyelmün
ket, tudásunkat, kapcsolatainkat a dolgozó tömegek 
legszélesebb rétegeivel”, mondotta Rákosi elvtárs.

A tapasztalat azt mutatja, hogy az elvtársak 
általában megértették az előttünk álló feladatokat és 
személyi példamutatással is nevelik az elvtársakat, 
de megtalálható ennek ellenkezője is, mint pl. a Békés
megyei Osztály vezetője, Habuda Zsigmond áv. szds. ese
tében.

Habuda. Zsigmond áv. szds. laza, fegyelmezetlen 
magatartást tanúsított. Kezdeményezője és résztvevője 
volt egy disszidált egyén ingóságainak szétosztásában. 
Egyes női beosztottaival szemben megengedhetetlen, 
kommunistához, vezetőhöz nem méltó magatartást tanúsí
tott. Rossz példamutatásával kezdeményezője, megindí
tója lett egy züllési folyamatnak az általa vezetett 
osztályon, ezért azonnali hatállyal leváltottam és

elbocsátottam.

Figyelembe vettem, hogy a Hatóságnál dolgozott 
felszabadulás óta, valamint körülményei miatt, nem in
dítottam további eljárást ellene.
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A jó vezető példás, fegyelmezett magatartása, 
kötelességtudása: nevelője; a rossz vezető példája: 
züllesztője a kádereknek és ez utóbbi mutatkozik meg 
a Békésmegyei Osztályon is,

A Békésmegyei Osztály két alosztályvezetője, 
Kapás János és Négyesi Sándor áv. alhdgy-ok folyó hó 
16-ról 17-re virradó éjjel Békéscsabán a "Csaba ven
déglőben" lerészegedtek, majd több személyt bántalmaz
tak, köztük egy pártfunkcionáriust és egy honvéd törm, 
elvtársat, akik a verekedést meg akarták akadályozni.

Az eljáró rendőri közegekkel szemben durva ma
gatartást tanúsítottak.

Magatartásukkal a polgári lakosság és a helyi 
fegyveres szervek jogos felháborodását váltották ki, 
ezáltal nagy mértékben rontották az Államvédelmi Ható
ságnak a helybeli lakossághoz való jó viszonyát; ezért 
elrendelem Kapás János és Négyesi Sán- 
dor áv. alhdgy-ok

Katonai Törvényszéknek 

való átadását.

Egyben elrendelem, hogy jelen parancsomat az 
osztályvezetők ismertessék és tegyék oktatás tárgyává 
beosztottaik előtt.

Péter Gábor sk.
  államvédelmi altábornagy

Helyességéért:   az Államvédelmi Hatóság Vezetője,

/Sin Sándor/ 
államvédelmi százados.

E/84 pld.
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