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A MAGYAR NEPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE I. HELYETTESÉNEK
21. sz. PARANCSA.

Budapest, 1954. május hó 7-én.

Megállapítottam, hogy a parancsok és utasítások határidejé
nek betartása terén egyes vezető elvtársak részéről komoly 
hiányosságok tapasztalhatók. Az utóbbi időben több esetben 
előfordult, hogy vezető elvtársak egyes parancsok határide
jét nem tartották be és anélkül, hogy határidő meghosszabbí
tást kértek volna, jelentéseiket több napos késéssel ter
jesztették fel.
Ez azt eredményezi, hogy a beosztott látva, hogy a parancs
noka sem tartja be felfelé a határidőket, maga sem iparko
dik azt betartani, s a vezetőnek nincs megfelelő alapja 
ahhoz, hogy a határidőket betartassa, illetve felelősségre 
vonja azokat, akik a határidőket nem tartják be.
A legutóbbi esetben egy rendkívül bizalmas, "különösen fon
tos" anyagot május 1-ig kellett felterjeszteni a megyei 
főosztályok vezetőinek, a Karhatalom ezred és őrségi zász
lóalj parancsnokainak. A megadott határidőt D e j c z ő  
Károly áv. százados főosztályvezetőhelyettes, D á n i  Já
nos áv. őrnagy, N o v o t n i  Károly r. őrnagy, F e r e n -  
c s i k  József áv. ezredes és H i d a s  Mihály r. alezredes 
megyei főosztályvezetők nem tartottak be és határidő meg- 
hosszabbítás kérése nélkül az említett anyagot csak május 
3-án terjesztették fel.
A fenti példa azt bizonyítja, hogy ez a hiányosság nem el
szigetelt, hanem több magas beosztású vezetőnél előfordul.
Utasítom a B.M. központi főosztály és osztályvezetőket, or
szágos parancsnokokat, megyei /budapesti/ főosztályok veze
tőit, hogy a jövőben sokkal nagyobb gondot fordítsanak a 
kiadott parancsok, utasítások határidejének betartására. 
Gondoskodjanak arról, hogy beosztottaik, de maguk is pon
tosan határidőre hajtsanak végre minden utasítást és pa
rancsot. A jövőben a határidőt túllépőkkel szemben fegyel- 
mileg fogok eljárni.

Piros László 
államvédelmi altábornagy 

a Belügyminiszter I. helyettese.
Felterjesztem: Belügyminiszter Elvtársnak.
Kapják:  Miniszterhelyettesek, valamennyi központi

főosztály és osztályvezető, országos parancs
nokok, megyei /budapesti/ főosztályok vezetői. 
/Személyes használatra!/

Készült: 65 példányban.


