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8. száma P A R A N C S A . 

Budapest, 1950. évi május hó 5-én.

Az utóbbi időben fokozottan tapasztalható, hogy az
ÁVH szolgálati gépkocsijait egyes beosztottak önkényesen 
felhasználják magáncélokra is. Egyes osztályvezetők a 
hozzájuk szolgálati célra beosztott gépkocsikat beosz- 
tottaiknak, sőt kívülálló - a Hatóság állományába nem 
tartozó - személyeknek is rendelkezésére bocsátják.

Gyakori eset, hogy beosztottak a Hatóság szolgálati 
gépkocsijain keresik fel a Budapesttől többszáz kiló
méternyire fekvő üdülőhelyeket, sőt előfordult, hogy 
egyes osztályok beosztottai az osztályhoz beosztott

 gépkocsik felhasználásával közös kirándulást rendeztek.

A gépkocsi fontos fegyver a Hatóság kezében az ellenség 
elleni harcban. A gépkocsi rendkívül költséges és rend
kívül nehezen beszerezhető fegyver, A Hatóságnál szo- 
kásos fokozott igénybevétel mellett hamar rongálódik, 
elkopik, - pótlása komoly gondot okoz. Az üzemanyag
fogyasztás szintén tetemes pénzösszeget emészt fel. 
A gépkocsik indokolatlan használata csökkenti a.Hatóság 
mozgóképcsségét, s a beosztottak mozgósításának lehető- 
ségét.

Ugyanokkor a Hatóság beosztottainak jövedelme, anyagi 
ellátása, közlekedési kedvezmé-nyei lehetővé teszik,hogy 
a beosztottak magánútjaikat saját erejükből fedezzék. 
A magánutakra használt szolgálati gépkocsik nagy száma 
pedig a polgári lakosság, a dolgozók körében feltűnést, 
és visszatetszést kelt és sajnos az utóbbi időben többíz- 
ben szereztem tudomást olyan esetekről, amikor munkás- 
üdülőkben, üzemi dolgozók körében szóvá tették a Hatóság 
üdülői előtt nagyobb számban parkírozó állami gépkocsi
kat. Ennek az állapotnak a kiküszöbölésére

megparancsolom!

a szolgálati gépkocsik igénybevételét az illetékes osz
tályvezető és annak szervezetszerű helyettesei - egyes 
szerveknél alosztályvezető, illetve helyettese - sza
bályozza. Szolgálati gépkocsit csakis szolgálati cél-
 ra szabad igénybe venni, ennek betartásáért az osztály
vezető felelős /: kivételes, indokolt esetben az osz- 
tályvezető - felelősséggel - más célra is rendelkezésre 
bocsáthatja a gépkocsit :/. A gépkocsi feletti rendel
kezést az osztályvezetők /: alosztályvezetők :/
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ne ruházzák beosztottaikra. Ha erre elkerülhetetlenül 
szükség van, a felelősséget változatlanul a vezető vi
seli.

Aki fenti rendelkezéseket megszegi, azt fegyelmi úton 
felelősségre fogom vonni, egyben anyagi térítésre is 
kötelezem.

Utasítom valamennyi szerv vezetőit, parancsnokait, te
gyék jelen parancs rendelkezéseit beosztottaik előtt 
oktatás tárgyává; beosztottak mulasztásáért minden e- 
setben az illetékes osztályvezetőt teszem felelőssé.

PÉTER GÁBOR sk. 
államvédelmi altábornagy 

az Államvédelmi Hatóság Vezetője

Helyességéért:
/Juhász Gábor/

államvédelmi hadnagy
•j \

Kapják: valamennyi főosztályvezető és osztályvezető és 
a vidéki osztályok vezetői. A parancsot a veze
tők 3 napon belül - a tudomásulvétel igazolása 
mellett - aláírva tartoznak visszaküldeni az 
V/1. osztály vezetőjéhez.
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