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Az Államvédelmi Hatóság szerveit érdeklő ma
gánszemélyek , szervezetek és intézmények által, vagy címére küldött postai küldemények ellenőrzése bevezetésé
nek jelenlegi rendszere, valamint a cenzúra anyagának
feldolgozása és felhasználása a hálózati-operat ív munká
ban nem biztosítja a szükséges konspirációt és az anyag
helyes felhasználását az operatív osztályok által. Az el
lenőrzés bevezetésekor az operatív osztályok nem veszik
számításba a cenzúra lehetőségeit és postai küldemények
ellenőrzésének operatív szükségességét.

Vannak esetek, amikor az operatív osztályok a
postai küldemények ellenőrzésének bevezetését minden ope
ratív szükségesség nélkül kérik és ezzel túlterhelik a
cenzúra apparátusát. A szükségesség elmúltával idejében
nem vonatják vissza az ellenőrzést és néha elfeledkeznek
arról, hogy ők adtak ilyen feladatokat. Az anyagnak hoz
zájuk való eljuttatásakor megtagadják az anyag elfogadá
sát, kijelentve, hogy ők ilyen objektummal nem foglal
koznak, vagy hogy az a személy már nem képvisel számukra
operatív értéket. Ilyen esetek előfordultak az l/2., az
1/3. és az 1/4. osztályokon.

A cenzuraanyag feldolgozásának jelenlegi gya
korlata nem ad lehetőséget az anyagok helyes kiértékelé
sére és konspiratív felhasználásukra a hálózati-opera
tív munkában. Az anyag kiértékelését és feldolgozását a
cenzúra beosztottai hajtják végre, akik nem rendelkeznek
tapasztalatokkal az ÁVH szerveinek hálózati-operatív
munkájában. Az anyag alapos tanulmányozása helyett a
hálózati munkához való hozzáértés hiányában gyakran ké
szítenek az irat tartalmából értéktelen kivonatokat, vagy
pedig a konspiráció figyelembevétele nélkül lefényképezik
az egész iratot és elküldik az operatív osztályoknak,
ahol ezeket az iratokat szintén nem konspiratíven hasz
nálják fel.
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Az Államvédelmi Hatóság szerveinek hálózatioperatív munkájában a cenzúra anyagának feldolgozása és
felhasználása terén, a szigorú konspiráció biztosítása
céljából
elrendelem:

1. / Az Államvédelmi Hatóság szerveit érdeklő
magánszemélyek, szervezetek és intézmények által, vagy
címére küldött bel- és külföldi postai küldemények ellen
őrzése kizárólag csak az Államvédelmi Hatóság főosztály
vezetőinek jóváhagyásával vezethető be.
2. / A postai küldemények ellenőrzésének beve
zetését kérő, szolgálati jegyeken az operatív osztály, a
figyelendő személyi adatain kívül köteles konkrétan
megnevezni

a. / hogy az ellenőrzés mire terjedjen
ki: levelekre, sajtóküldeményekre,
táviratokra, csomagokra, pénzkülde
ményekre
b. / hogy mennyi ideig kell ellenőrzés
alatt tartani,
c. / a feladatot adó operatív osztály
ezenkívül köteles tájékoztatni a
cenzúrát, hogy a figyelt személy
részére /sajátján kivül/ milyen
címekre és milyen nevekre érkezhet
postai küldemény.

3. / Magánszemélyek, szervezetek és intézmények
postai küldeményének ellenőrzése csak operatív szem
pontból igen fontos esetben vezethető be és 2-3 hónap
nál nem hosszabb időre. A határidő leteltével - ha ez
operatív szempontból szükséges - az ellenőrzést, a fő
osztályvezető jóváhagyásával, meg lehet hosszabbítani.
4. / A cenzúra alosztály az összes postai kül
deményeket: leveleket, sajtóküldeményeket, táviratokat,
pénzküldeményeket, amelyeket az operatív osztályoktól
kapott feladatok alapján visszatart, rávezeti az erre
a célra rendszeresített speciális űrlapra, amelyen fel
tünteti a küldemény megnevezését és tartalmát, úgy mint:
fényképek, pénz, feljegyzések, stb. Felnyitva, boríték
kal együtt eljuttatja az osztályokra, ahol aláírás el
lenében személyesen átadja az alosztályvezetőknek,vagy
helyetteseiknek.
5. / Az operatív osztályokhoz beérkezett postai
küldeményeket csak azok az operatív beosztottak tanul
mányozzák, akik a figyelt személy ügyében az ügynöki bi
zalmas nyomozást vezetik, alosztályvezetőjük, vagy helyet
teseinek közvetlen ellenőrzése mellett.
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A cenzúra iratait tanulmányozó operatív beosz
tottaknak szigorúan tilos az iratok lemásolása és az
iratokon való bármilyen megjegyzés tétele. Amennyiben az
iratok operatív szempontból érdekesek, a beosztottaknak
rövid feljegyzést kell készíteni a dossziéba való behe
lyezésre.
Amennyiben szükséges, - az iratok lemásolását,
titkosírás felderítését és az iratok lefényképezését a
cenzúra alosztály végzi, az operatív osztályok vezetőinek
kérésére, miután ők az iratokat áttanulmányozták.

Az iratok elkobzását a cenzúra alosztály csak
kivételes - operatív szempontból feltétlenül szükséges esetekben, a főosztályvezetők engedélyével végzi.
Az operatív osztályokhoz beérkező küldeménye
ket - amelyek nem kerülnek elkobzásra - az anyagnak az
osztályra való megérkezésétől számított - legkésőbb 6
órán belül, ugyanolyan állapotban, ahogy megkapták, a
cenzúra alosztályra vissza kell küldeni. Kivételt képez
a cenzúra alosztály által délelőtt átadott budapesti;
valamint az expressz anyag, melyeket az osztályra való
érkezéstől számított - legkésőbb 2 órán belül vissza kell
küldeni a cenzúra alosztályra,
/
6.
Utasítom a III/2, osztályt, hogy az opera
tív osztályok által kiadott feladatok teljesítésén kívül
ellenőrizze az összes olyan postai küldeményeket és cso
magokat, amelyek az imperialista államokba mennek ki,
illetve ,onnan érkeznek. Az összes imperialista államokba
kimenő és onnan beérkező postai küldeményeket alapos el
lenőrzésnek kell alávetni titkos írás megállapításának
szempontjából is,

E célból a III/2. osztály hozzon létre egy
speciális csoportot, amely a postai küldeményeket titkos
írás szempontjából feldolgozza. Ezt a csoportot fel kell
tölteni szükséges számú hozzáértő beosztottal. A csoport
munkájában különös figyelmet fordítson a külföldi hírszer
ző szervek kémeinek felderítésére, akik postai küldemé
nyeikben titkos írást alkalmaznak.
Utasítom az l/3. osztály vezetőjét, hogy a cen
zúra anyaga alapján szervezze meg a kémek aktív felkutatá
sát.
Felhívom a III/2. osztály figyelmét belföldi
postai küldemények öntevékeny ellenőrzésére és az ellen
őrzés anyagainak alapján az ország lakossága különböző
rétegeinek hangulatáról szóló speciális jelentések elkészí
tésére.
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Az ellenőrzés eredményeképen felderített opera
tív szempontból érdekes anyagokat küldjék meg az illeté
kes operatív osztályoknak.
7. Utasítom a III/2. osztály vezetőjét, hogy
/
a cenzúra alosztály mellett létesítsen egy nyilvántartó
csoportot, amely nyilvántartásba veszi mindazokat a sze
mélyeket, akik levélbeli kapcsolatot tartanak fenn impe
rialista országokban élő személyekkel, valamint azokat a
személyeket, akikre az operatív osztályoktól szolgálati
jegy érkezett postai küldemények ellenőrzésére.
Az összes, imperialista országokban élő szemé
lyektől érkező és imperialista országokba kimenő postai
küldeményeket - amelyek operatív értéket képviselnek operatív intézkedés céljából küldjék meg az illetékes
operatív osztálynak.
Azoknál a küldeményeknél, amelyek nem kíván
nak sürgős operatív intézkedéseket, a cenzúra alosztály
készítsen rövid feljegyzést és azt őrizze meg a nyilván
tartó csoportban. A cenzúra alosztály minden személyről,
aki levelezésben áll imperialista országban élő személylyel, fektessen fel egy speciális dossziét, /anélkül,
hogy a Hatóság nyilvántartó osztályán nyilvántartásba
vennék/ amelyben összegyűjti az összes anyagot az impe
rialista országokban élő személyekkel kapcsolatot tartók
ra. Operatív szempontból érdekes anyag érkezése esetén a
dosszié az összes anyaggal együtt megküldendő az illeté
kes operatív osztálynak.

Azokra a személyekre, akiknek postai küldemé
nyeit már megküldték az operatív osztályoknak, dossziét
nem kell nyitni, hanem az érkező anyagokat az előzetesen
megküldött anyagok kiegészítéseként el kell juttatni az
illetékes operatív osztálynak.
Pontosan nyilván kell tartani a levelek mozgá
sát és a nyilvántartó kartonon minden ki- és bemenő le
velet fel kell tüntetni.
A cenzúra alosztály csak azokat a személyeket
tartja nyilván, akiknek levelezése ellenőrzés alatt áll.
Az ellenőrzés befejeztével a nyilvántartott személy kar
totékját ki kell emelni.
A cenzúra alosztályon azoknak az iratoknak a
másolatait, amelyeket az operatív osztályok megbízásából
figyelés alatt álló személyek postai küldeményeiről ké
szítettek, nem őrzik meg, kivéve azokat a másolatokat,
amelyek komoly operatív értéket képviselnek, s a III.fő
osztály vezetőjének utasítására készítették.
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Az operatív osztályok vezetői fontos operatív
kérdések eldöntésénél az őket érdeklő személyeket priorálják le a cenzúra alosztály nyilvántartójában.

8. / Utasítom a III/2. osztályt, hogy az ellen
forradalmi, az antidemokratikus röpcédulákból, felhívá
sokból és jelszavakból egy-egy példányt juttasson el az
l/2. osztálynak, valamint készítse el egy-egy példány
ban az imperialista országokból bejövő küldemények el
lenőrzése során elkobzott antidemokratikus újságok,
folyóiratok és bulletinok albumait.
Az imperialista országok által beküldött töb
bi ellenforradalmi, antidemokratikus sajtótermékeket
semmisítsék meg.

9. / Felhívom az összes operatív osztályvezető
figyelmét a szigorú konspirációra. Ne engedjék meg semmi
körülmények között az Államvédelmi Hatóság munkamódsze
reinek dekonspirálását a cenzúra anyagainak felhasználá
sa során, a hálózati - vizsgálati intézkedések végrehaj
tásában.

10. / Az operatív osztályok vezetői a cenzúra
munkájában felfedezett hibákat azonnal jelentsek a III.
főosztály vezetőjének, időben való intézkedés végett.
Egyidejűleg,informálják a cenzúra munkájának pozitív
eredményeiről is.
A konspirációs szabályok megszegése a cenzúra
anyagának feldolgozásában és felhasználásában megenged
hetetlen. A konspirációs szabályokat megszegő beosztot
tak szigorúan büntetendők.
11-/ Az V. főosztály vezetője 2 hónapon belül
egészítse ki a cenzúra alosztály személyi állományát.
Jelen parancsomat az osztályvezetők ismertes
sék alosztályvezetőikkel és azok helyetteseivel.

PÉTER GÁBOR sk.

államvédelmi altábornagy
Helyességéért: Államvédelmi Hatóság Vezetője.

/Sin Sándor/
államvédelmi százados.

E/50. pld
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