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ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE 10-1253/1952. ÁVH. T.
Sorszám: 07SZIGORÚAN TITKOS! CSAK VEZETŐK RÉSZÉRE!

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE050. sz. PARANCSA.
Budapest, 1952. május 21.

Tárgy: Katonai fegyelem megszilárdítása.
Megállapítottam, hogy az Államvédelmi Hatóság egyes tisztjei, tiszthelyettesei és harcosai - különösen szolgálaton kívül - fegyelmezetlen, pongyola magatartást tanúsítanak, lerészegednek és nem egy esetben a Néphadsereg és más fegyveres testület tagjaival szemben kihívó magatartást tanúsítanak.- Szabálytalan öltözetben járnak, elmulasztják a kötelező tiszteletadás teljesítését, államvédelmi beosztotthoz nem méltó módon viselkednek. Az őket figyelmeztető feljebbvalókkal fölényesek, durván visz- szautasítják a jogos és kötelező figyelmeztetést.- A Helyőrségparancsnok ellenőrző rendészeti közegének utasításait megtagadják azzal, hogy csak államvédelmi beosztott parancsát teljesítik. - Ebből nyilvános helyeken - polgári személyek jelenlétében - viták és botrányos jelenetek keletkeztek.- Számosán olyan nyilvános helyeket keresnek fel, amelyeket az Államvédelmi Hatóság valamennyi beosztott ja számára tiltott hellyé nyilvánítottam.- Gyakran lehet látni ÁVH. beosztottakat gyűrött, rendetlen, szabálytalan öltözetben, kigombolt köpenynyel, elfordított sapkával, zsebredugott kézzel, hanyag, katonához nem méltó testtartással.Az ilyen beosztottak nem értik meg, hogy nagy megtiszteltetést jelent Pártunk bizalmából az Államvédelmi Hatóságnál szolgálatot teljesíteni.Ezek a súlyos fegyelmezetlenségek abból adódnak, hogy:a./  az Államvédelmi Hatóság személyi állományának egy része nem ismeri vagy nem tartja be a Szolgálati
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Szabályzat Belszolgálati Utasításban foglaltakat, különösen annak I. fejezetének 20. pontját,b. / nincs meg az együttműködés a rendészeti ellenőrzések megszervezésében,a Néphadsereg helyőrség parancsnokságok és az Államvédelmi Hatóság között, továbbá egyes elvtársak nem értik meg, hogy feladataink elvégzéséhez a Néphadsereg és más fegyveres testületekkel való bensőséges fegyverbaráti szellem kialakítása szükséges,c. / a parancsnokok és a politikai apparátus nem for-dít kellő gondot ennek a kérdésnek az oktatására és megtűrik - sok esetben elnézik - a fennálló lazaságokat.Megparancsolom:1. / A fegyelmet meg kell szilárdítani. El kell érni,hogy az államvédelmi beosztottak az előírt szabályoknak megfelelő ruházatban járjanak. Magatartásuk példás legyen úgy a fegyveres szervek, mint a dolgozók iránt.2. / Az Államvédelmi Hatóság beosztottai hétköznapokonés vasárnap - szombat és katonai szünnapokat megelőző napok kivételével - 24 órán túl nyilvános szórakozóhelyen /: mulatóhelyen :/ nem tartózkodhat-nak.3. / Az Államvédelmi Hatóság Határőrség Parancsnoka ésaz Államvédelmi Hatóság Belső Karhatalom Parancsnoka rendszeresen vezényeljen rendészeti szolgálatra tiszteket és a Néphadsereggel közösen lássák el feladataikat.Hasonlóan kell megszervezni a vidéki helyőrségekben is a rendészeti szolgálatot.Minden államvédelmi beosztott köteles végrehajtani a rendészeti közegek utasításait, még akkor is, ha az nem államvédelmi, hanem a Néphadsereg rendészeti közege. - Felszólításra az igazolványt fel kell mutatni.4. / A Honvéd Helyőrség Parancsnokságok által rendezettés a helyőrség kérdéseivel foglalkozó értekezleteken minden esetben az Államvédelmi Hatóság felelős tisztje legyen jelen és képviselje az Államvédelmi Hatóságnak a helyőrségben elhelyezett alakulatait, csapatait.
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5e/ Az Államvédelmi Hatóság valamennyi beosztottja 1952. július 1-ig tanulmányozza át a Szolgálati Szabályzat Belszolgálati Utasítást.
Jelen parancsomat a parancsnokok havonta rendszeresen ismertessék beosztottjaikkal. Az előforduló fegyelemsértőkkel szemben a legszigorúbban járjanak el.

PÉTER GÁBOR sk. államvédelmi altábornagyHelyességéért: az Államvédelmi Hatóság Vezetője.
/ Sin Sándor / államvédelmi százados

N.J./343 péld.
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