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Tárgy: A Hatóság egyes területein történt anyagi természetű visz- 
szaélések megszüntetése.

A Magyar Népköztársaság Alkotmánya leszögezi, hogy 
minden magyar állampolgárnak alapvető kötelessége a népi 
vagyon megóvása, a társadalmi tulajdon megszilárdítása. En
nek ellenére a Hatóságon az utóbbi hónapokban több esetben 
előfordult, hogy államvédelmi beosztottak, gazdasági, vagy 
egyéb anyagi természetű bűncselekményeket, visszaéléseket 
követtek el.

Legutóbb az Abaúj-Borsodmegyei osztályon Kanya 
Antal áv.hadnagy személyzeti csoportvezető és Szaló
ki Mihály áv.törzsőrmester a gazdasági hivatal beosztott
ja, az osztály által lefoglalt értékekből ruházati cikkeket 
és egyéb tárgyakat tulajdonítottak el. Minősíthetetlen cse
lekményükért felelősségre vonásuk céljából elrendeltem a

Katonai Ügyészségre

történő átadásukat.

Schleffer Sándor áv.őrmester - Vl/2.osz
tály - a Hatóság tulajdonát képező különböző használati tár
gyakat, valamint őrizetesek letét tárgyaiból élelmiszereket 
és különböző értékeket tulajdonított el.

Puskás Róbert áv.. főhadnagy - Vl/2.osztály - 
mint fogdaparancsnok eltűrte, hogy beosztottja az őrizete
sektől visszamaradt letéti tárgyakból saját céljaira hasz
náljon fel, sőt ő maga is elfogadott ezekből egyes értéke-
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két.
Cselekményükért: Schleffer Sándor áv. őrmestert

20 nap fogdával fenyítettem meg
és a Hatóságtól elbocsátottam,

Puskás Róbert áv. főhadnagyot,
államvédelmi hadnaggyá lefokoztam és 
alacsonyabb beosztásba helyeztem.

Megállapítottam, hogy az anyagi téren mutatkozó 
visszaélések túlnyomórészt az ellenőrzés elhanyagolásának, 
vagy teljes hiányának az eredményei. Ezeknek a hiányosságok
nak megszüntetése érdekében megparancsolom, hogy a vezetők 
a jövőben rendszeresen ellenőrizzék a hatáskörükbe tartozó 
gazdasági, vagy anyagi szerveket. Az ellenőrzés elmulasztá
sából eredő hiányosságokért, vagy visszaélésekért a vezető
ket is felelősségre vonom.

Fenti parancsom a Határőrség és a Belső Karhata
lom kivételével az ÁVH valamennyi beosztottja előtt ismerte
tendő .

PIROS LÁSZLÓ sk.
államvédelmi vezérőrnagy

az Államvédelmi Hatóság h.Vezetője

Kapják: főosztályvezetők, központi és megyei osztályok 
osztályvezetői és alosztályvezetői.

Gy/310.példány,2 lap.
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