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Az imperialista hírszerző szervek által
az ország területén telepitett, valamint földalatti
ellenforradalmi csoportok és egyél ellenséges sze
mélyek által létesített titkos rádió adóállomások
felderítése és elhárítása az operatív hálózati mun
kán kivül speciális technikai eszközökkel ellátott
apparátus létrehozását tette szükségessé a III/2.
osztályon belül.

Az Államvédelmi Hatóság operatív osztá
lyai, szervei egyrészt nem bírtak tudomással a rá
dió elhárítás létezéséről, másrészt nem ismerték
fel megfelelően annak jelentőségét. Ennek következ
tében egyes osztályokon ezen a téren komoly hiá
nyosságok mutatkoztak. Pl.:

Az I/5. g. alosztály 1950 őszén tudomást
szerzett arról, hogy az egyik imperialista hírszer
ző szervezet titkos rádió adóállomást telepített
Magyarországon. A rádió elhárítás segítségének
igénybe vétele nélkül folytatták le az ügynöki bi
zalmas nyomozást és ezzel elvágták annak lehető
ségét, hogy a leleplezett titkos rádió adóállomást
az ellenség ellen fordítva a Hatóság felhasználja.
A Hatóság operatív osztályain több olyan
rádiós vonatkozású adat fekszik el, melyeket a rá
dió elhárítással együttműködve eredményesen fel
tudnának használni.

Sorozatosan előfordult, hogy főleg a vi
déki osztályok olyan tudomásukra jutott adatok
alapján, mely szerint valamely személy, vagy szemé
lyek rádió adókészüléket, vagy alkatrészeket tar-
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tottak birtokukban, a rádióelhárítás segítségének
igénybevétele nélkül folytatták le az eljárást.

A fenti hiányosságok következtében könynyen előfordulhat, hogy nem mint ellenséges rádiós
ügynököket, hanem mint olyan személyeket vonnak fe
lelősségre, akik engedély nélkül tartanak birtokuk
ban rádió adókészülékeket és rádiós vonatkozású
anyagokat.
A rádióelhárítás fokozottabb igénybevéte
le érdekében
elrendelem;
1. / A III/2-e alosztály köteles minden gyanús
rádió adóállomást /engedélyezetlen amatőr,
engedélyezett hivatalos, de gyanús, vala
mint ismeretlen időnként bejelentkező
ügynökgyanus/ technikai és operatív háló
zati eszközökkel a legalaposabban tanulmá
nyozni, azokat nyilvántartásba venni,
melyben összegyűjti a fentiekre vonatkozó
összes adatokat.

2. / Köteles területi elv alapján hálózati ellen
őrzés alá vonni Magyarországon élő mindazo
kat a nyugatos, fasiszta-multú, gyanús kap
csolatokkal rendelkező régi amatőröket, rá
dió kereskedőket, rádiós szakembereket, és
általában a rádióhoz értő kompromittált
személyeket, akikkel más osztály nem fog
lalkozik és ellenük ügynöki bizalmas nyo
mozás nem folyik. A fentieken kívül köte
les a fenti személyekre vonatkozó adatokat
a központi operatív nyilvántartó számára
feldolgozni.
/
5.
Köteles a legteljesebb támogatást nyújtani
az összes operatív osztályok, szervek arra
irányuló munkájához, hogy egyes személyek,
vagy az ellenség az ország területén hol
rendelkezik /pontos földrajzi hely és tu
lajdonos megállapitása/ titkos rádió adó
állomással és azt milyen jellegű hírek to
vábbítására használja fel.

/
4.

Köteles az alábbiakban az operatív osztá
lyoknak és szerveknek technikai segítséget
nyújtani;
a./ Rádiós vonatkozású bejelentések feldol
gozásában.
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b./ Rádióval kapcsolatos titkos és nyílt
házkutatás alkalmával.
c. / Szakértői véleményezés utján,

d, / Rádióval kapcsolatos kihallgatás és
általában a vizsgálati munka lefolyta
tásában, technikai szakvélemény adása
útján,
5. / A III/2-e alosztály technikai és operatív
csoportjai által feldolgozott ügyeket kö
teles az illetékes operatív osztályoknak
és szerveknek átadni.

6. / Az operatív osztályok, szervek vezetőit
utasítom, hogy minden rádiós vonatkozású
ügyben vegyék igénybe a rádióelhárítás
segítségét;
a. / Munkájuk során /környezettanulmány,
házkutatás, kihallgatás,/ valamint ügy
nökségeiken keresztül birtokukba ju
tott rádiós vonatkozású anyagokat ér
tékeljék ki a fentieknek megfelelően
és azok feldolgozásába vonják be a
III/2-e alosztályt is,

b. / A házkutatás során /titkos vagy nyílt/
figyelembe kell venni minden rádiós
vonatkozású iratot, feljegyzést és
anyagot,
c. / Kihallgatások alkalmával figyeljenek
fel a gyanúsított, tanú rádiós vonat
kozású vallomásaira, és szükség esetén
a III/2-e alosztályt is vonják be a
vizsgálati munkába.

7, / Az operatív osztályok, szervek vezetői
a rádióelhárító alosztály munkájában és
az együttműködés során tapasztalt hiányos
ságokat azonnal jelentsék a III. főoszttály vezetőjének időben való intézkedés
végett. Egyidejűleg informálják a rádió
elhárító alosztály munkájának pozitív ered
ményeiről is.
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A fenti parancsomnak megfelelően valamenynyi operatív osztály, szerv, de különösen az I/3
és a X/3 osztályok vezetői az együttműködést a III/2
osztállyal a legrövidebb időn belül teremtsék meg.

Jelen parancsomat az osztályvezetők alosz
tályvezetőikkel és azok helyetteseivel ismertessék.

PÉTER GÁBOR sk.
Helyességéért:

államvédelmi altábornag
az Államvédelmi Hatóság Vezetője

/Sin Sándor/
államvédelmi százados

E/112.
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