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Tárgy: Az Államvédelmi Hatóság fegyelmi helyzetének megszilár
dítása.

Az Államvédelmi Hatóság feladatát csak úgy tudja el
látni, ha beosztottait törhetetlen hűség, szeretet és 
ragaszkodás hatja át dicső Pártunk és szeretett vezé
rünk, Rákosi elvtárs iránt.

Az Államvédelmi Hatóság minden harcosát kommunista 
vasfegyelem, elvi szilárdság, példamutató magatartás, 
önfeláldozás és szerénység jellemezze. Elsősorban 
a vezetők legyenek példamutatóak.

A fegyelmi helyzetet vizsgálva megállapítottam, hogy 
e téren súlyos hiányosságok vannak. Gyakoriak a leré- 
szegedések, lövöldözések, a dolgozó néppel szembeni 
meg nem engedhető durva magatartás, a tanulás elhanya
golása és a parancsok nem megfelelő végrehajtása.

Ennek oka, hogy a vezetők nem foglalkoznak megfelelően 
beosztottaikkal, nem tudatosítják eléggé a fegyelmezett 
magatartás fontosságát, a munka iránti fokozott szere- 
tetet és áldozatkészséget.

Egyes vezetők a nevelés kérdését a fenyítés kérdésévé 
egyszerűsítik. Nem látják, hogy a kommunista vasfegyel
met elsősorban politikai, szakmai és katonai nevelés
sel lehet elérni, azzal hogy munkaközben állandóan ok
tatják és segítik beosztottaikat, megkövetelik a pa
rancsok határidőre való maradéktalan végrehajtását és 
az Államvédelmi Hatóság Fegyelmi Utasításának betartá
sát .

A fegyelmi téren meglévő hibák megszüntetésére és a 
kommunista vasfegyelem megteremtésére

megparancsolom:
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1. / A vezetők neveljék beosztottaikat Pártunk és sze -
retett vezérünk, Rákosi elvtárs iránti hűségre és 
szeretetre, elvi szilárdságra, szerénységre, példa
mutató magatartásra és az ellenség elleni kérlel
hetetlen gyűlöletre.

2. / A főosztályvezetők rendszeresen foglalkozzanak a
beosztott vezetőkkel, a munkában élenjáró beosz
tottakkal és a fegyelem megsértőivel. Ellenőrizzék, 
hogy az osztályvezetők milyen módszerrel nevelik 
beosztottaikat, megfelelő időben és módon alkalmaz
zák-e fenyítő hatalmukat a fegyelem megsértőivel 
szemben.

3. / Az osztályvezetők beosztottaik szakmai, politikai
és katonai nevelését és a továbbképzéseidre való 
felkészülésüket személyesen ellenőrizzék. Rendsze
resen ellenőrizzék és tanulmányozzák a fegyelmi 
vétségeket és azok indító okait. Az osztályvezetők 
minden hónap elején írásban jelentsék a főosztály
vezetőnek az elmúlt havi fegyelmi helyzetet, a fe
gyelmezetlenség okait, valamint hogy milyen intéz
kedéseket tettek azok felszámolására,

4. / Az alosztály és csoportvezetők rendszeresen fog -
lalkozzanak beosztottaik politikai, szakmai és ka
tonai nevelésével. Ellenőrizzék fejlődésüket, nyújt
sanak megfelelő segítséget problémáik helyes meg
oldásában. Nap, mint nap foglalkozzanak területük 
fegyelmi helyzetével és arról rendszeresen jelent
senek osztályvezetőjüknek.

5. / Az osztályvezetők december 15-ig készítsenek elő
osztály- illetve alosztályértekezletet, tárgyalják 
meg osztályuk fegyelmi helyzetét, értékeljék a fe
gyelmezetlenség okait és számolják fel a laza fe
gyelmi állapotot. Ismertessék a beosztottakkal a 
04-es és 030-as sz. parancsomat.

1953. január hó 1-ig vizsgáztassák le a beosztotta
kat az Államvédelmi Hatóság Fegyelmi Utasítás anya
gából. A fegyelmi osztály vezetője a vizsgáztatás 
eredményéről és hiányosságairól tegyen jelentést 
1953. január 10-ig, a Személyzeti Főosztály veze
tőjének.

6. / A fegyelmi osztály szervezze meg az együttműkö -
dést az osztályvezetőkkel, tanulmányozza az egyes 
területek fegyelmi helyzetét, a fegyelmezetlenség 
okait és nyújtson állandó segítséget a vezetőknek 
a kommunista vasfegyelem kialakításában, megerősí
tésében.
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Minden hónapban tájékoztassa a főosztályvezető
ket a területükön lévő fegyelmi helyzetről, a fe
gyelmezetlenség okairól és tegyen javaslatot azok 
megszüntetésére.

Elvárom, hogy az Államvédelmi Hatóság minden harcosa, 
de elsősorban a vezetők példát mutassanak a kommunista 
vasfegyelem megszilárdításában, hogy ennek eredménye
ként sikereket érjünk el az ellenség elleni harcban. 
Ezt elvárja tőlünk nagy Pártunk és dolgozó népünk 
szeretett vezére, Rákosi elvtárs.

 

PÉTER GÁBOR sk.

államvédelmi altábornagy 
Államvédelmi Hatóság Vezetője.

V.S.-né/330 péld., 3 lap.
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