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Budapest, 1953. augusztus 24-én.

A Belügyminisztérium beosztottainak fontos feladatuk, 
hogy a dolgozókkal való helyes viszony kialakításának 
érdekében mindent megtegyenek.

A Népköztársaság törvényeinek betartása, a törvényesség 
megszilárdítása nagymértékben elősegíti a Belügyminisz
térium beosztottai és a dolgozók közti jó viszony kiala
kulását, Erre az utóbbi időben több esetben felhívtam a 
vezetők és beosztottak figyelmét,

A Belügyminisztérium Belső Karhatalom kazincbarcikai 
századának vezetői és beosztottai figyelmen kívül hagyva 
Pártunk és Kormányunk határozatait súlyosan megsértették 
Népköztársaságunk törvényeit és magatartásukkal nagymér
tékben rontották a dolgozók és a Belügyminisztérium szer
vei közötti egészséges viszony kifejlődését, A század 
parancsnokai helytelen nézeteikkel ezt elősegítették,

1953. augusztus 2-án a század beosztottai közül többen 
ittas állapotban megjelentek a berentei-erőmű kultúr- 
házában rendezett táncmulatságon, ahol az erőműnél dol
gozó német állampolgárok is jelen voltak, A táncmulat
ság közben Dimola József áv. őr verekedést kezdeménye
zett, melybe később az ott lévő áv. őrök is beavatkoztak, 
A verekedés befejezése után Dicházi János áv. alhadnagy 
készültséget szervezett és a verekedőkön esett sérelem 
orvoslásának ürügye alatt - Dimola József áv. őr, Vö
rös Dezső áv. őrvezető, Ecsedi Papp Zoltán bv. őr és, 
Kremzer József bv, tizedes önkényesen behatoltak a né
met dolgozók lakásába és ott verekedést és botrányt 
kezdeményeztek.
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Ezért:

Dicházi János áv. alhadnagy.-ot, a kazincbarci
kai század szakaszparancsnokát, mert önhatalmúlag és 
ittas állapotban parancsnoka tudta és engedélye nélkül 
intézkedett a készültség kivezénylésére, elmulasztotta 
a hozzá beérkezett jelentések ellenőrzését és törvény
ellenes módon behatolt német állampolgárok lakásába, 
ott kezdeményezője és aktív részese volt a bántalmazá
soknak,

Katonai Törvényszék elé állítom.

Dimola József áv.őrt, Vörös Dezső áv. 
őrvezetőt, Ecsedi Papp Zoltán bv. őrt és 
Kremzer József bv. tizedest, mert ittas állapot
ban önkényesen behatoltak német állampolgárok lakásaiba, 
a táncmulatságon és a lakásokon kezdeményezői és aktív 
részesei voltak a bántalmazásoknak.

Katonai Törvényszék elé állítom.

Farkasinszki Lajos áv. hadnagy, századpa
rancsnokot, mert hosszú időn keresztül tűrte századá
nál a súlyos fegyelmezetlenségeket, megsértette az 
eltávozás engedélyezését szabályozó parancsot, a fe
gyelmezetlenségek megszüntetésére eredményes intézke
déseket nem tett,

parancsnoki beosztásából le
váltom és alacsonyabb beosztás
ba helyezem.

Szokoly József áv. alhadnagy század politi
kai helyettest, mert a század politikai és erkölcsi 
nevelését teljesen elhanyagolta, helytelen nézeteivel 
és rossz példamutatásával előidézője volt a tűrhetet
len fegyelmi helyzetnek, elöljárói figyelmeztetését 
semmibe vette,

Lefokozom és a Belügyminisztérium állományá
ból fegyelmi úton azonnali ha
tállyal elbocsájtom.

Tardi Gerzon áv. főhadnagyot a 11. zászlóalj 
helyettes parancsnokát és Bognár István áv. fő-
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hadnagyot, a zászlóalj politikai helyettesét, mert tud
tak a századnál lévő súlyos hibákról és kellő segítsé- 
get a századnak nem adtak, nem tettek meg mindent a 
fennálló állapotok megszüntetésére.

a szolgálat hanyag ellátásáért 
megrovással fenyítem meg.

Elrendelem, hogy jelen parancsomat a vezetők és parancs
nokok beosztottaik előtt tegyék oktatás tárgyává és 
hasonló esetek elkerülése végett a szükséges intézkedést 
tegyék meg.

Gerő Ernő s.k.
A Magyar Népköztársaság 

Belügyminisztere.

Kapják: A Kollégium tagjai, Központi 
és megyei államvédelmi szervek 
vezetői, Határőrség kerület,. 
Belső Karhatalom zászlóalj és 
önálló egységek parancsnokai, 
az Országos Rendőrkapitányság 
osztályvezetői és a Megyei Ren- 
dőrkapitányságok vezetői, a 
Büntetésvégrehajtás osztályve- 
zetői.

Készült: 266 pld.
Tartalma; 3 lap. 
Gépelte: H-né.
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