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Sorszám: 

Szigorúan titkos!

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

03. számú Parancsa.

Budapest, 1953. augusztus 3-án.

A Belügyminisztérium szerveinek vezetői és beosztottai 
csak akkor tudják feladatukat maradéktalanul végrehaj
tani, ha munkájukban következetesen érvényesül a tör
vényesség.

A törvényesség betartása fokozott követelményt állít 
a vezetők elé, akik Pártunk Központi Vezetősége és 
Népköztársaságunk Kormánya, dolgozó népünk bizalmából 
azt a feladatot kapták, hogy a rájuk bízott beosztotta
kat a törvények tiszteletben tartására neveljék.

Ennek ellenére a Belügyminisztérium Komárommegyei ál
lamvédelmi osztályának vezetői és egyes beosztottai 
súlyosan megsértették Népköztársaságunk törvényeit.

Több esetben előfordult, hogy Máté László áv. százados, 
vizsgálati alosztály vezető, Mozsolits Sándor áv. fő
hadnagy, az osztály megbízott vezetője, Bánfalvi János 
áv. hadnagy, Király Lajos áv. hadnagy, az esztergomi 
kirendeltség vezetője, Kovács Tibor áv. százados, osz
tályvezető helyettes, az őrizetbevételek és házkutatá
sok során törvénytelenül jártak el. A bűncselekménnyel 
össze nem függő tárgyakat és értékeket foglaltak le, 
s később a lefoglalt bútorokat és értékeket önkényesen 
egymás között szétosztották.

Ezzel a cselekményükkel - a törvényesség megsértésén 
kívül - hozzájárultak az osztály erkölcsi és katonai 
fegyelmének meglazításához.

Ezért:

Máté László áv. századost, mert az őrizetbevettek 
személyi dolgai és a házkutatás során lefoglalt tárgyak 
szétosztásának kezdeményezője és végrehajtója volt,
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jogtalanul eltulajdonított különböző értéktárgyakat 
és mert nem lépett fel beosztottaival szemben a ház
kutatás törvénytelen lefolytatása ellen,

beosztásából leváltom és

Katonai Törvényszék

elé állítását elrendelem.

Mozsolits Sándor áv. főhadnagyot, mert az 
ellenőrzést a vizsgálati alosztály felé elmulasztot
ta, engedélyt adott törvénytelen intézkedések végre
hajtására, beosztottai előtt rossz példát mutatott 
és mert maga is részesült a lefoglalt tárgyakból,

a Belügyminisztérium állományából

fegyelmi úton azonnali hatállyal 

elbocsájtom.

Bánfalvi János áv. hadnagyot, mert tudott a 
visszaélésekről, elsők közt volt az értékek szétosz
tásában és mert maga is részesült a lefoglalt tár
gyakból,

a Belügyminisztérium állományából azonnali hatállyal 

elbocsájtom.

Király Lajos áv. hadnagyot, mert nem a kapott 
utasítás szerint hajtotta végre a lefoglalt bútorok 
leltárba vételét és igénylését, azt önkényesen, tör
vényellenes módon szétosztotta,

a szolgálat hanyag ellátásáért

megróvással fenyítem meg.

Kovács Tibor áv. századost, mert tudott az 
osztályon lévő visszaélésekről, de ezt magasabb elöl
járóinak nem jelentette és egy esetben maga is része
sült a lefoglalt tárgyakból,

a szolgálat hanyag ellátásáért

megróvással fenyítem meg.
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Kollár Károly áv. hadnagyot, Jánoski 
Károly áv. alhadnagyot, Kertész József áv. 
alhadnagyot, Schmölcz Bálint áv. törzsőr
mestert, Blaskó János áv. szakaszvezetőt, 
Orbán Ferenc áv. szakaszvezetőt,

mert részesültek a lefoglalt tárgyakból,

feddésben részesítem.

Elrendelem, hogy jelen parancsomat valamennyi központi 
és megyei államvédelmi osztályvezető, valamennyi me
gyei rendőrkapitányság vezetői beosztott tisztjeik és 
tiszti beosztásban lévő tiszthelyetteseik előtt tegyék 
oktatás tárgyává és hasonló esetek elkerülése végett 
a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Gerő Ernő sk.
a Magyar Népköztársaság 

Belügyminisztere.

Kapják: A Kollégium tagjai, központi és megyei állam
védelmi szerv vezetői, az Országos Rendőrkapi
tányság osztályvezetői és a Megyei Rendőrkapi
tányságok vezetői.

Készült: 85 példányban
Tartalmaz: 3 lapot
Gépelte: V.S.-né.
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