
ÁBTL - 4.2 - 10-795/1953 ÁVHT. /1

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE
10-795/1953. ÁVH. T.

Sorszám: 07

SZIGORÚAN TITKOS!
CSAK VEZETŐK RÉSZÉRE!

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

025. sz, PARANCSA .

Budapest, 1953. év május hó 12-én.

Tárgy: Fenyítés ellenőrizetlen adatok jelentéséért.

Az Államvédelmi Hatóság eredményes munkájának egyik 
előfeltétele, hogy az osztályellenségről, annak tevékenységé
ről megfelelően értékelt, alaposan ellenőrzött, megfontolt 
híranyag álljon rendelkezésre.

A tájékoztatás feladata, hogy időben felhívja a 
vezető szerv figyelmét az egyes területek hiányosságaira, az 
ellenséges tevékenység irányaira és ezáltal lehetővé tegye, 
hogy a hibákat még csírájában kiküszöböljük és az ellenséget 
még mielőtt lehetősége nyílna arra, hogy bomlasztó és kártevő 
tevékenységet kifejtene népi demokratikus rendszerünk ellen, 
leleplezzük.

A gyors és pontos tájékoztatás alapul szolgál, hogy 
az ellenségre mért csapások valóban az ellenséget érjék és ne 
a becsületes embereket. A rossz, félrevezető tájékoztatás a 
hiányosságok egész sorát idézi elő.

Ezért a tájékoztatással szemben meghatározott köve
telményeket kell felállítani, melyek közül a legalapvetőbbek:

1. / A vezetőnek ki kell választani a feladatok 
közül a legfontosabbat és a legnagyobb figyelmet annak el
lenőrzésére, feldolgozására kell fordítani. Ennek legdöntőbb 
követelménye, hogy ált elánosságra alapozni sem beosztottnak, 
de különösképen vezetőnek megengedhetetlen.

2. / A tájékoztatás legyen tárgyilagos, a való té
nyeket mutassa,, ne ellenőrizetlen, vagy felületesen megítélt 
adatokkal akarjuk színezni, vagy eldöntetni ügyek, személyek 
sorsát. Az a tájékoztatás, amely kiszínezi, szépíti a reális 
valóságot, eltúlozza, vagy a tényeknek nem megfelelő adato
kat közöl, tévútra vezet, kárt okoz és csak az ellenség nyer 
belőle.
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Az Államvédelmi Hatóság minden egyes beosztottja 
gyakorlati munkáját agy végezze, hogy a tudomására jutott a- 
datokat csak akkor jelentse, ha annak valódiságát ellenőriz
te.

Az Államvédelmi Hatóság felelős munkaterületén 
dolgozó egyes beosztottak megfeledkezve az államvédelmi mun
ka ezen alapvető követelményeiről, vezető beosztásban lévő 
személyről le nem ellenőrzött adatokat jelentettek és ennek 
alapján dezinformálták a Pártot. Ezen magatartásukkal az Ál
lamvédelmi Hatóság által készített jelentések hitelét rontot
ták. A Párt éberségén múlott, hogy egy vezető beosztásban 
lévő dolgozó alaptalanul nem lett leváltva beosztásából.

Ilyen megengedhetetlen cselekményt követtek el 
Szőke Mihály áv.őrnagy, Fekete Lajos áv.főhad
nagy, Fiák József áv.főhadnagy II.főosztály, Póta 
János áv.százados és Elekes Imre áv.hadnagy l/2.osz
tály beosztottai.

Ezért:

Szőke Mihály áv.őrnagyot /II.főosztály/, mert 
egy felelős beosztásban lévő személyről le nem ellenőrzött a- 
datok alapján azt jelentette, hogy a nyilaskeresztes párt tag
ja volt, az adat ellenőrzését elmulasztotta, főosztályvezető
je

” megrovás a szolgálat hanyag ellátásáért ”

Fekete Lajos áv.főhadnagyot /II.főosztály/, 
mert mint a III. kerületi elhárító osztály helyettes vezetője 
ugyanezt az anyagot leellenőrizetlenül továbbította alosztá
lyára és ezzel félrevezette parancsnokait, főosztályvezetője

” megrovás a szolgálat hanyag ellátásáért ”

Fiák József áv.főhadnagy /II.főosztály/, mert 
ellenőrzés és alap nélkül volt nyilaskeresztes párttagként 
tartott nyilván fontos beosztásban lévő személyt, ezáltal 
félrevezette felsőbb parancsnokait, főosztályvezetője

10 nap szobafogsággal 
fenyítette meg.

Póta János áv.századost /l/2.osztály/, mert 
fontos beosztású személyről fenti anyagot ellenőrzés nélkül 
továbbította, és azt a Tájékoztatási osztály felhívása elle
nére sem ellenőrizte le, főosztályvezetője

” megrovásban ”

Elekes Imre áv.hadnagyot /l/2.osztály/, mert 
fenti személyről a társosztálytól átvett anyagot nem ellen
őrizte, figyelmen kívül hagyva azt a körülményt, hogy a köz
ponti nyilvántartóban a személyre nem fekszik el anyag, je-
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lentésével elöljáróját félrevezette, főosztályvezetője
” dorgálásban ”

részesítette.

Jelen parancsomat a vezető elvtársak beosztottaik 
előtt tegyék oktatás tárgyává. A jövőben hasonló esetek meg
ismétlődésénél szigorúbb felelősségre vonást fogok alkalmaz
ni.

PIROS LÁSZLÓ sk.
államvédelmi vezérőrnagy 

az Államvédelmi Hatóság h. Vezetője

Kapják: Főosztály, központi és megyei osztályok vezetői.

Gy./95 példány, 3 lap.
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