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Budapest, 1951. június 21- én.

1950. április 11-én kelt 04-es sz. és 
ugyanazon év szeptember 14-én kelt 09-es sz. pa
rancsom végrehajtásának az ÁVH. Nyilvántartó Osz
tálya brigádja által történt ellenőrzése során 
megállapítást nyert, hogy a Hatóság operatív osz
tályain és némely megyei osztályon az operatív 
nyilvántartás terén még jelenleg is sok komoly 
hiányosság tapasztalható.

Az 1950. évi 04-es sz. parancs előírta, 
hogy az operatív osztályok a régi hálózati-vizs
gálati anyagok feldolgozását 1950. év őszéig fe
jezzék be. Az ellenőrzés azonban megállapította, 
hogy ezen anyagok feldolgozása egyes operatív osz
tályokon egyáltalán nem történt meg. Így az I/2- 
es osztályon nincs feldolgozva 856 drb. dosszié 
és az irattárból nem vettek át feldolgozásra kb. 
800 drb. dossziét. Az I/4-es osztály kb. 200 drb. 
dossziét nem dolgozott fel. Nem jobb a helyzet az 
anyag feldolgozása terén a II-es főosztályon és 
több vidéki szervnél sem.

Nem kielégítő azoknak a trockistáknak, 
jobboldali szociáldemokratáknak, volt fasiszta 
pártok tagjainak, horthysta csendőröknek, rendő
röknek, detektíveknek, provokátoroknak, kleriká
lisoknak, cionistáknak és más ellenséges elemek
nek a nyilvántartásba vétele sem, melyek operatív
hálózati munka során lettek felderítve.

Az I/2-es osztály adatai szerint csak 
Budapest területén kb. 12.ooo jobboldali szociál-
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demokrata van felderítve. Ennek ellenére az ellen
őrzés napjáig az osztály egyetlen jobboldali szoci
áldemokratát sem vett nyilvántartásba. Ugyanezen 
osztály adatai szerint Budapest területén 6780 csen
dőr, horthysta rendőr, detektív, ügynök és provoká
tor van, akik közül 5 hónap alatt csak 465 személy 
lett nyilvántartásba véve. Ugyancsak ezen idő alatt, 
mindössze 189 trockistát és volt fasiszta párttagot, 
128 klerikális, cionista és más személyt vett nyil
vántartásba az osztály.

Az I/4-e s osztály által tartott nehéz és 
könnyűipar, posta és kereskedelem terén 5 hónap alatt 
- az ellenőrzés napjáig - mindössze 834 ellenséges 
személy lett nyilvántartásba véve. Ennél sokkal rosz- 
szabb a helyzet az ellenséges személyek nyilvántar- 
tásba vétele területén a II. Főosztályon. Ennek osz
tályai 5 hónap alatt mindössze 37 volt horthysta 
tisztet és 2 volt Vkf. beosztottat, valamint 252 más 
személyt vettek nyilvántartásba demokráciaellenes 
megnyilvánulásaikért.

Ugyanez a helyzet az operatív nyilvántar- 
tásba vétel terén több vidéki szervnél, pld. a szege
di osztályon, ahol az 1950. novemberében likvidált 
szekta szervezet tagjai közül egyetlenegy sem lett 
nyilvántartásba véve, noha annak 63 résztvevője lett 
felderítve.

Megállapítást nyert, hogy egyes operatív 
osztályok hosszú ideig foglalkoztak ellenséges sze
mélyekkel anélkül, hogy őket nyilvántartásba vették 
volna. A II/1-c alosztály péld. több mint fél éven 
keresztül bizalmas ügynöki nyomozást folytatott egy 
veszélyes bűnöző ügyében, de azt nyilvántartásba ven
ni elmulasztotta.

Egyes operatív osztályok és alosztályok el
lentétben a o9/195o. sz. parancsommal - beszervezése
ket hajtanak végre anélkül, hogy priorálnának az ope
ratív nyilvántartó osztályon a hálózati nyilvántar
tásban. Ennek eredményeképpen előfordult, hogy más 
osztályok ügynökeit, informátorait, szervezték be.

1950. december 11-én a Gyalogsági tiszti 
iskola elhárító osztálya beszervezte a 7. gépesített 
egység elhárító osztályának informátorát.

1951. február 22-én a 18. páncélos egység 
elhárító osztálya beszervezte az l/2-d alosztály in
formátorát .
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Az ügyek - dossziék - felfektetése nem ki
elégítően történik. Sok ügyben - dossziéban - nincs 
meg a hálózati priorálás eredménye, az anyagok nin
csenek bevarrva, nincsenek feldolgozva és megszámoz
va, Különösen fennáll ez az I/2-a, I/4-a, II/1-b és 
más alosztályokon, valamint a külső elhárító osztá
lyokon.

A parancs által rendszeresített operatív 
nyilvántartás célját szolgáló naplókat egyes osztá
lyokon vagy egyáltalán nem, vagy helytelenül vezetik. 
A VI/1-es osztályon a figyelmeztetés ellenére sem 
fektették fel a vizsgálati ügyek mozgását nyilvántar
tó naplót.

A régi hálózati-vizsgálati anyagok feldol
gozásában fennálló komoly hiányosságok kiküszöbölése, 
az ellenséges elemek fokozottabb felderítése és az 
operatív nyilvántartásba vétele céljából

elrendelem:

1. a Hatóság valamennyi operatív-hálózati 
osztályának és megyei osztályának veze
tője 10 napon belül dolgozzon ki konk
rét tervet a régi hálózati-vizsgálati 
anyagok feldolgozására vonatkozóan, fi- 
gyelembe véve, hogy az anyagok teljes 
feldolgozásának végső határideje 1951. 
augusztus. Az operatív-hálózati osztály
vezetők az általuk készített tervet jó
váhagyásra mutassák be a főosztályveze
tőjüknek.

2. A Hatóság valamennyi operatív- hálózati 
és megyei osztályvezetője személyesen 
ellenőrizze az anyagok - dossziék - 
felfektetését és a felderített ellen
séges személyek nyilvántartásba véte
lét, fokozzák a hálózati operatív mun
kát az ellenséges elemek felderítése, 
operatív nyilvántartásba vétele s a. 
bizalmas ügynöki nyomozás terén.

3. A III/3, osztály vezetője kéthetenként 
jelentse a főosztályvezetőjének, hogy 
milyen eredményt értek el az operatív
hálózati és megyei osztályok a. régi 
hálózati-vizsgalati anyagok feldolgo
zása, az ellenséges elemek nyilvántar
tásba vétele területén.
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4. Figyelmeztetem az operatív hálózati 
osztály és alosztály vezetőket, hogy 
személyükben felelősek az operatív 
nyilvántartással kapcsolatos teendők 
megszervezéséért alárendelt szerveiknél 
is. Az operatív nyilvántartásra vonat
kozó utasításaim megszegőit a. jövőben 
szigorúan meg fogom fenyíteni.

Jelen parancsomat a vezetők ismertessék 
operatív beosztottaik előtt.

   PÉTER GÁBOR sk.

 államvédelmi altábornagy
Helyességéért: az Államvédelmi Hatóság Vezetője.

/ Sin Sándor / 
államvédelmi százados.

V/54 péld.
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