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Tárgy: Katonai szolgálatra bevonuld és leszerelő 
személyek nyilvántartási anyagának rendezése.

Az 1953. évi őszi leszerelések és bevonulások, 
a hálózati személyek nyilvántartási anyagának nagy
arányú mozgásával jár. Az eddigi bevonulások és le
szerelések alkalmával a nyilvántartási anyagok mozgá
sa terén komoly hiányosságok voltak. A katonai elhá
rító osztályok a leszerelt hálózatról több esetben 
nem értesítették az illetékes operatív osztályokat, 
A központi és megyei operatív osztályok nem értesí
tették az illetékes katonai elhárító szerveket a te
rületükről szolgálat teljesítésére levonult hálózati 
személyekről,.

Ezért több hálózati személyt indokolatlanul 
kivontak az ellenség felderítésének és leleplezésének 
munkájából,,

Ugyanakkor egyes helyeken - mint pl, a katonai 
elhárítás területén - feleslegesen növelték a hálózati 
személyek számát, más helyeken - mint pl. a mezőgaz
daság területén és egyes ipari objektumokban - több 
ott dolgozó ügynök, informátor és rezidens nem volt 
foglalkoztatva, mivel ott-tartózkodásukról az ille
tékes operatív osztályokat nem értesítették.

Fenti hiányosságok megszüntetése érdekében az 
operatív főosztályok és osztályok vezetőit az alábbi
akra

utasítom:

1./ a./ Az operatív főosztályok és osztályok vezetői 
a területükről katonai szolgálatra bevonuló
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hálózati személyekről rövid jellemzést ké
szítsenek, mely térjen ki azok megbízhatósá
gára, munkaképességére, alkalmasságára.

b./ Annak érdekében, hogy az ellenséges személyei 
folyamatos ellenőrzés alatt álljanak, a be
vonuló kompromittált, vagy ügynöki bizalmas 
nyomozás alatt álló személyekről összefoglaló 
jelentéseket készítsenek.

2./ A hálózatról készített jellemzéseket és szolgálati 
jegyeket, valamint a konkrét ügyek és kompromit
tált személyek ügyében készített összefoglalókat 
a bevonulás napjától számított 15 napon belül a 
B.M. Katonai Elhárító osztálynak küldjék meg, 
megjelölve azokat a kiegészítő parancsnokságokat, 
ahová fenti személyek bevonulnak.

3./ A B.M. Katonai Elhárító osztály a főosztályok és
osztályok által megküldött hálózati személyek 
jellemzéseinek kézhezvétele után 15 napon belül 
válaszolja meg, hogy az illető hálózati személyt 
kívánja-e foglalkoztatni.

4./ a./A leszerelésekkel egyidejűleg a katonai el
hárítás ügynökségének olyan tagjait, akik 
dekonspirálódtak, megbízhatatlanok, kétkula- 
csosok, vagy dolgozni nem akartak, a hálózat- 
ból ki kell zárni. A kizárt személytől minden 
esetben titoktartási nyilatkozatot kell venni.

b./ A jól dolgozó és további hálózati munkára al- 
kalmas ügynökség tagjairól leszerelésük előtt 
készítsenek jellemzést, melyben térjenek ki 
a hálózati személy megbízhatóságára, munka
képességére, alkalmasságára stb.

5./ A leszerelés előtt állapítsák meg fenti hálózati 
személyek új lakóhelyét és az elkészített jellem
zéseket az illetékes főosztályoknak és osztályok
nak a leszereléstől számított 15 napon belül küld
jék meg.

A hálózatból kizárt, valamint a foglalkoztatásra 
átadott személyek "B" és "M" dossziéit a leszere
léstől számított 15 napon belül rendezett állapot
ban küldjék meg a B.M. Katonai Elhárító osztály 
operatív nyilvántartó csoportjának.

6./ Amennyiben az illetékes főosztály, vagy osztály 
a leszerelt hálózati személyt foglalkoztatni ki-

ÁBTL - 4.2 -10-0626/1953 /2



- 3 -

vánja, a B.M. Katonai Elhárító osztálytól kérje 
a szükséges "B" dosszié megküldését. Ha a hálózati 
személyt nem foglalkoztatja, titoktartási nyilat
kozattal együtt a jellemzést fenti szervnek küld
je meg.

7./ A B.M. Katonai Elhárító osztály a leszerelő komp
romittált személyekről., valamint ügynöki bizalmas 
nyomozás alatt álló személyekről készítsen össze
foglaló jelentést, melyet a leszerelés után 15 
napon belül küldjön meg az illetékes operatív 
főosztálynak illetve osztálynak.

A B.M. központi operatív osztályok és megyei fő
osztályok a leszerelt személyek konkrét ügyeiről 
és kompromittált személyekről kapott összefogla
ló jelentés után 30 napon belül közöljék a kato
nai elhárító osztállyal, hogy kívánnak-e foglal
kozni a megküldött személyek ügyével. Amennyiben 
nem, úgy az anyagot küldjék vissza a Katonai El
hárító osztálynak.

8./ A főosztályok és osztályok, valamint a katonai 
elhárítás operatív beosztottai a bevonuló, illet
ve leszerelő hálózati személyeket igazítsák el, 
ha új tartózkodási helyükön az operatív beosz
tottak fedőnév megjelölésével felkeresik, tovább
ra is tegyenek eleget előzőleg vállalt kötelezett
ségeiknek.

Elrendelem, hogy a főosztályok és osztályok veze
tői jelen utasításomat az operatív beosztottak 
előtt tegyék oktatás tárgyává és a megszabott 
határidők betartását ellenőrizzék.

Budapest, 1953. október 2.

Gerő Ernő s.k. 
a Magyar Népköztársaság 

Belügyminisztere.

Kapják: Miniszterhelyettesek,
megyei főosztályvezetők, B.M. operatív fő
osztályainak és osztályainak, valamint a 
katonai elhárítás osztálynak és alosztályainak, 
vezetői.

Készült: 170 példányban.
Tartalmaz: 3 lapot.
Gépelte: HGy-né ri.II.o.t.
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