
ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE.
101/1951. ÁVH. T. biz.

062Sorszám:

SZIGORÚAN TITKOS "V”!
CSAK VEZETŐK RÉSZÉRE!

Tárgy: Az ÁVH. egyes beosz
tottjainak jogtalan 
fegyverhasználata.

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

102. sz. PARANCSA 
 

Budapest, 1951 december 

17.

Megállapítottam, hogy az ÁVH. egyes beosztottai 
visszaélve a részükre rendszeresített lőfegyverekkel, 
polgári személyeket, vagy más testület tagjait fenyege
tik, lövöldöznek, ezáltal tűrhetetlen botrányos magatar
tást tanúsítanak és komoly mértékben rombolják az Állam
védelmi Hatóság tekintélyét és megingatják azt a bizal
mat, amely dolgozó népünk és az Államvédelmi Hatóság 
között elengedhetetlenül szükséges, például;

Horváth Károly államvédelmi alhadnagy a 
II. Főosztály beosztottja erkölcstelen, züllött életet 
élt, leittasodva szolgálati fegyverével egy polgári sze
mélyt súlyosan megsebesített. Ezért a Katonai ügyészség
nek adtam át.

Németh Ferenc államvédelmi őrmester a 
Fejérmegyei osztály beosztottja többször leittasodott, 
részeg állapotban botrányt okozott, szolgálati fegyve
rével fenyegette a dolgozókat. Ezért a Katonai Ügyész
ségnek adtam át.

Megállapítottam továbbá, hogy az Államvédelmi 
Hatóság egyes beosztottai vétkes felelőtlenséggel ke
zelve a reájuk bízott fegyvereket, azokat elvesztik és 
így lehetőséget adnak arra, hogy a dolgozó néptől ka
pott fegyver az osztályellenség kezébe kerüljön. Ezál
tal a bűnös gondatlanságból keletkezett anyagi káron 
kívül politikai téren is súlyos kárt okoznak, mert elő
segítik az osztályellenség felfegyverzését. Legsúlyo
sabb mulasztás a VIl/5. osztályon tapasztalható, ahol 
rövid idő leforgása alatt négy pisztolyt vesztettek el. 
Ugyancsak súlyos mulasztások történtek a Szolnokmegyei 
Osztályon, ahol 14 elvtárs vesztett el különböző pisz
toly tartozékokat és lőszert. Elhanyagolják fegyvereik 
gondozását, ennek következtében azok megrongálódnak, 
illetve hasznavehetetlenné válnak. 
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Ezek a bűnös mulasztások és súlyos fegyelmezet
lenségek azért következtek be, mert egyes osztályvezetők 
- figyelmen kívül hagyva a fegyverek kezelése, gondozása, 
és ellenőrzésével kapcsolatosan kiadott korábbi utasítá
saimat - tűrhetetlen nemtörődömséget és liberalizmust 
tanúsítottak ezen a téren beosztottaikkal szemben és 
nem torolták meg kellő eréllyel az elkövetett mulasztá
sokat.

Az osztályharc jelenlegi - egyre élesedő - sza
kaszában pártunk és dolgozó népünk azért adott kezünkbe 
fegyvert, hogy Hazánk szocialista építését minden külső 
és belső ellenséggel szemben eredményesen védelmezhes
sük. Dolgozó népünk, pártunk és Hazánk ellen követ el 
bűnt az, aki felelőtlen módon elhagyja fegyverét. Min
den államvédelmi beosztottnak büszkének kell lennie ar
ra, hogy a hazánkban épülő szocializmust fegyveresen vé
delmezheti, éppen ezért a legnagyobb gondossággal kell 
megőriznie és ápolnia kapott fegyverét:

ennek érdekében valamennyi osz
tályvezető havonta egyszer rendszeresen ellenőrizze le 
beosztottai fegyvereinek állapotát, annak karbantartá
sát. Az ellenőrzés eredményéről minden hó 10-ig tegyen 
jelentést a VII. főosztály fegyver-osztályának,

a fegyverosztály vezető
jét utasítom, hogy beosztottaival rendszeresen ellen
őriztesse a kiadott fegyverek állapotát és gondozását. 
Az észlelt hiányosságokra hívja fel az osztályvezetők 
figyelmét, súlyosabb esetekben a mulasztókkal szemben 
eljárásra tegyen javaslatot a fegyelmi osztály felé és 
a megállapított karokat, a kár okozójával térítéssé meg,

a fegyverekkel történő visszaélés, 
eseteiben a jövőben is szigorúan fogok eljárni és a vét
keseket Katonai Ügyészségnek adom át.

Elrendelem, hogy az osztályvezetők je
len parancsomat beosztottaik előtt tegyék beható okta
tás tárgyává, követeljék meg beosztottaiktól ennek pon
tos betartását és a jövőben a fegyverek ellenőrzésével 
mélyrehatóbban foglalkozzanak. A parancs végrehajtásá
ért a jövőben az osztályvezetőket személyesen teszem

felelőssé.  PÉTER GÁBOR sk.
Helyességéért:  államvédelmi altábornagy

 az Államvédelmi Hatóság Vezetője.
/Sin Sándor/ 

államvédelmi százados.

N.J./186.
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