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Megvizsgáltam a délszláv lakta területen 
a Hatóság operatív munkáját és megállapítottam, 
hogy a Hatóság egyes beosztottjai, különösképpen a 
megyei osztályokon, ezen a téren olyan hibákat és 
mulasztásokat követtek el, amelyek súlyosan sértet
ték Pártunk és kormányunk nemzetiségi politikáját.

A déli határszélen lévő megyei osztályo
kon és a Hatóság egyéb területén egyes beosztottak 
az operatív munka során a délszlávokkal kapcsolat
ban, abból a helytelen szempontból indultak ki, 
hogy azok kivétel nélkül ellenségnek tekintendők.- 
 Ennek következtében, helyenként egy-egy délszláv 
község egész lakosságát, mint ellenséges elemeket 
operatív nyilvántartásba akarták venni azzal az in
dokolással, hogy "délszlávok”. Ezt a helytelen mun
kát egyes megyei osztályokon meg is kezdték.

Egyes délszláv községekben - azzal az in
dokolással, hogy a délszlávok között nincsenek meg
bízható személyek,- nem létesítettek elvi kapcsola
tokat. Ugyanakkor számos esetben a délszláv szemé
lyek beszervezésénél kompromittáló adatként felhasz
nálták délszláv nemzetiségüket és számos esetben 
becsületes dolgozókat kitelepítéssel fenyegettek, 
amennyiben nem vállalták a Hatósággal való együtt
működést.

Az ilyen és ehhez hasonló eseteket az el
lenség felnagyítva arra használta fel, hogy a dél
szláv dolgozókat szembeállítsa Pártunkkal és a 
népi demokratikus államrenddel. Ez volt egyik oka 
annak, hogy egyes délszláv községekben a dolgozók 
nem támogatták államvédelmi munkánkat és nem nyúj
tottak segítséget a titoista ügynökök és provokáto
rok leleplezéséhez.
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A hibák kiküszöbölésére az alábbiakat 
rendelem el:

1. / A Vezető Bajtársak gondoskodjanak ar
ról, hogy ezen a területen dolgozó operatív beosz
tottak állandóan, fokozottabb mértékben tanulmányoz
zák Pártunk nemzetiségi politikáját.

2. / Sürgősen fel kell számolni azt az ed
digi helytelen nézetet, hogy minden délszláv nem
zetiségű megbízhatatlan. Az operatív beosztottak a 
délszlávok közé befurakodott titoista ügynökök el
leni harcban támaszkodjanak a becsületes, hazafias 
érzelmű délszláv dolgozókra is.

3;/ A helytelen nézetből kiindulva fel
fektetett délszláv objektumdossziékat meg kell szün
tetni és a benne lévő kompromittáló anyagokat a meg
felelő objektum, vonal, vagy községi dossziékba dol
gozzák fel. Operatív nyilvántartásba való vétel pe
dig csak az 1950 évi 04. számú parancsban meghatá
rozott adatok alapján történhet, - tekintet nélkül, 
arra, hogy a nyilvántartásba veendő személy délszláv, 
vagy magyar nemzetiségű.

4. / A titoista ügynökök felkutatására szé
leskörű tömeghálózatot kell kiépíteni a délszláv 
lakta területeken, nem szabad figyelmen kívül hagy
ni azt a tényt, hogy a titoista hírszerzőszervek 
ügynökei és provokátorai soviniszta jelszavaikkal 
azon dolgoznak, hogy a délszláv nemzetiségű dolgozó
kat szembeállítsák a Szovjetunióval és a népi demok
ráciákkal.

Ebbe a tömeghálózatba be kell vonni a 
becsületes és hazafias érzelmű délszláv dolgozókat.

5. / Az Osztályvezetők fokozottabb mér
tékben tanulmányozzák ezen a vonalon elkészített 
beszervezési javaslatokat. A beszervezési módsze
reket a végrehajtásnál a legszigorúbban ellenőriz
zék. Tiltsák meg, hogy a beosztottak Pártunk nem
zetiségi politikáját sértve és az operatív munka 
elveitől eltérő, káros módszereket alkalmazzanak.

A délszláv lakta területeken operatív 
úton fokozottabb mértékben ellenőrizzék, hogy az 
állami szervek milyen intézkedéseket tesznek és 
azok hogyan lesznek végrehajtva, továbbá kisérjék 
figyelemmel a délszláv lakosság hangulatát.
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Ezekről adjanak állandó tájékoztatást a Megyei 
Pártbizottságnak.

A megyei osztályok vezetői gondoskodjanak 
arról, hogy beosztottjaik szolgálatban és szolgála
ton kívül a délszláv dolgozókkal való érintkezés 
során megfelelő viszonyt alakítsanak ki.

 PÉTER GÁBOR sk.
 államvédelmi altábornagy 

az Államvédelmi Hatóság Vezetője 
Helyességéért:
/Sin Nándor/
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