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Budapest, 1950 november 16.

Az Államvédelmi Hatóság munkáján belül a 
Jelentőszolgálat feladata, hogy az operatív munkával 
kapcsolatos konkrét kérdésekről és az országban tör
tént fontosabb, rendkívüli eseményekről szóló sürgős 
jelentéseket gyorsan, biztonságosan, illetékes felet
tes hatóságokhoz juttassa. Ugyanakkor fontos, sürgős 
esetekben a központi utasításokat a vidéki megyei osz
tályoknak továbbítsa.

Azonban megállapítást nyert, hogy a távmon
datok le- és felküldésénél a Vezető Bajtársak a kons- 
pirációs szabályokat megszegik, olyan hálózati és sze
mélyzeti anyagokat továbbítanak a Jelentő szolgálaton 
keresztül, amelyeket csak futár utján, sajátkezű fel
bontásra lehetne küldeni.

Az ilyen módon továbbított anyag illetéktelen 
egyének kezén is keresztülmennek, ami veszélyezteti 
az ügyek szükségszerű titkosságát.

Előfordult pl. hogy f. év október 17-18-án 
a debreceni osztály egyik ügynökéről teljes, szigorúan 
titkos adatokat közölt.

A kecskeméti osztály f. év október 25-26-i 
jelentésben legtitkosabb adatokat közölt az osztály 
hálózatával kapcsolatban.

Egyes osztályok távmondatban még olyan je
lentéseket is közölnek, melyek terhelő adatokat tar
talmaznak a Hatóság beosztottaira.

Az ilyen hibák kiküszöbölése érdekében elren
delem, hogy:

1./ Szüntessék be a Jelentőszolgálaton ke
resztül a beosztottakkal kapcsolatos terhelő adatok 
továbbítását, valamint az /informátorok/ ügynökök ere-
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deti neveinek, mennyiségének, és címének közlését.

2./ Megtiltom, hogy a Központban szolgála
tot teljesítő Vezető Bajtársak lefelé utasításokat 
adjanak arra vonatkozóan, hogy a Jelentőszolgálaton 
keresztül közöljenek hálózatról és beosztottakról szó
ló ilyen és hasonló adatokat. A Központból ilyen uta
sítást minden esetben csak a főosztály vezető enge
délyével lehet leadni.

A vidéki szervek vezetői csak rendkívüli 
esetben, - ha az operatív szempontból feltétlenül 
szükséges és a legközelebbi futár nem várható meg, 
vagy nem lehet felküldeni külön futárt, - küldhet
nek fel beosztottakkal és hálózattal kapcsolatos je
lentéseket.

Abban az esetben, ha ilyen adatokat közöltek 
a Jelentőszolgálaton keresztül, akkor ezeket a jelen
téseket a Jelentőszolgálat összefoglalóiba bele ten
ni nem lehet, hanem eredetben kell az illetékes osz
tálynak továbbítani.

Nyomatékosan felhívom a Vezető Bajtársak 
figyelmét, hogy a felsorolt példákhoz hasonlóak sem 
fordulhatnak elő, mert e rendelkezésem ellen vétőket 
szigorúan meg fogom büntetni.

 Péter Gábor sk.
 államvédelmi altábornagy

Helyességéért; az Államvédelmi Hatóság Vezetője. 

/Sin Sándor/ 
államvédelmi százados

Kapják: I. II. III. IV. V. VI. főosztályvezetők, 
I. II. III. V. VI. főosztályhoz tartozó 
osztályvezetők, X/1, X/2, X/3. osztályok 
vezetői, IV. főosztály törzs pk., és vala
mennyi megyei osztály vezetője.

E/50 pld.
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