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Sorszám:

SZIGORÚAN TITKOS! 
CSAK VEZETŐK RÉSZÉRE!

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

038. sz. PARANCSA.

Budapest, 1952. július hó 30-án.

Tárgy: Gépjármű balesetek megszüntetése.

Népgazdaságunk erőteljes fejlődése következtében 
megnövekedett forgalom fokozott követelmények elé 
állítja az Államvédelmi Hatóság gépjármű vezetőit 
is, melynek csak akkor tesznek eleget, ha a közle
kedési szabályokat betartva balesetmentesen közle
kednek, a gondjaikra bízott gépjármüvet szakszerű
en vezetik és gondosan ápolják. Az Államvédelmi 
Hatóság gépjármű vezetőinek ebben a munkában kivá
ló szaktudást és példamutató fegyelmezettséget kell 
tanúsítani.

A szolgálatukat kiválóan végző gépkocsivezető elv- 
. társak mellett azonban jelentős számmal vannak 

olyanok, akik szaktudásuk fejlesztésére kevés gon
dot fordítanak.

Fegyelmezetlenség, ittasság, a közlekedési szabá
lyok be nem tartása következtében sok gépjármű ba
leset történik, amivel nagy károkat okoznak Nép
gazdaságunknak. Ezért

megparancsolom:

1. / A megengedett menetsebesség túllépéséért, szol -
gálati igénybevétel alatt szeszesitalt fogyasz
tó, vagy ittas gépjárművezető azonnali leváltá
sának elmulasztásáért a gépjármű parancsnokát 
is felelőssé kell tenni.

2. / Az Államvédelmi Hatóság gépkocsivezetői előtt
rendszeres oktatás tárgyává kell tenni a köz
lekedési szabályokat, ennek teljes anyagából 
valamennyi gépkocsivezetőnek 1952. szeptember 
30-ig vizsgát kell tennie.
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5./ A középfokú gépkocsivezetői vizsga anyagából 
az Államvédelmi Hatóság gépkocsivezetői részé
re rendszeres továbbképzést kell tartani és a 
vizsgát- valamennyi gépkocsivezetőnek 1953. áp
rilis 28-ig le kell tenni.

4./ A tananyag elsajátítására szervezett tanfolya
mokon minden gépkocsivezető hetenként egyszer 
reggel 7-10 óráig köteles részt venni. Ezidő- 
re a szolgálati munka végzésétől függetleníte
ni kell.

A központi osztályoknál a tanfolyamok és a vizsgák 
megszervezéséről a VII. Főosztály Vezetője gondos
kodjon.

A vidéki osztályok a tananyag oktatását saját ha
táskörükön belül a megkapott segédletek alapján 
szervezzék meg.

A IV. és IX. Főosztály Vezetője a beosztott gépko
csivezetők továbbképzéséről saját hatáskörében in
tézkedjen.

Jelen parancsomat /: a IV. és IX. Főosztály kivéte
lével:/ az Államvédelmi Hatóság valamennyi beosztott
ja előtt Vezető elvtársak ismertessék.

PÉTER GÁBOR
 államvédelmi altábornagy 

az Államvédelmi Hatóság Vezetője h.

 Ferencsik József sk.
Helyességéért: államvédelmi ezredes.

/ Sin Sándor /
államvédelmi százados h.
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