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UTASÍTÁSvalamennyi Megyei Főosztály Vezetőjének
Székhelyeiken.

Tárgy: Miniszter Elvtárs 07. sz. parancsának végrehajtásávalkapcsolatos feladatok az ipari ős mezőgazdasági szabo- tázselhárítás vonalán.
A Miniszter Elvtárs 07. sz. parancsa előírja, a Belügyminisztérium egységes tájékoztató rendszerének megszervezését. Meghatározza a Belügyminisztérium szerveinek feladatait a párt és Kormány Vezetői részére adan- dó tájékoztató jelentésekre vonatkozóan.A tájékoztatás minőségi megjavításához szükséges, hogy a megyei főosztály az ipari és mezőgazdasági szabotázs-elhárítás területén a 07. sz. Miniszteri parancs alapján, az alábbi jelentéseket készítse el.1. / Dekádonként jelentést kell készíteni Főosztályvezető elvtárs által megjelölt fontosabb üzemekben előforduló / elsősorban kohó és gépipar, középgépipar, energiaipar, bányaipar, stb. / különféle hiányosságokról, főleg a döntő gyártmányok és az export termelését akadályozó körülményekről, azok okairól és az ellenséges tevékenységekről. Milyen körülmények gátolják a termelést? Milyen üzemrészekben tapasztalható az ellenség tevékenysége, milyen formákban, stb.?A dekád jelentések határideje: minden hónap 3-a, 13-a és 23-a. 2. / A megyei főosztály által beütemezett terv szerint minden hónap 12-ig összefoglaló jelentést kell készíteni egyes fontosabb objektumokról, mint pl: Ózdi Kohászati Üzemek, Wilcheim Pick Vagongyár, Nitrokémia, jelentősebb erőművek, és hasonló más fontosabb objektumokról, 5 éves tervünk jelentősebb építkezéseinél tapasztalt hiányosságokról, esetleg egyes iparágak., pl: a megyében a bányaipar helyzetéről. A jelentés foglalkozzék az objektum, vagy az iparág terv teljesítése terén mutatkozó hiányosságokkal, az export gyártmányok lemaradásával és azok okaival, elsősorban a Párt és a Kormány határozatainak végrehajtása terén tapasztalt hiányosságokkal.

Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma.10-0694/1953.
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A jelentés tartalmazza az objektum, vagy iparág szociális helyzetét, az élelmezés és az egészségvédelem hiányosságait. Végül foglalkozzon az objektum, vagy az adott iparágban levő fontosabb ügyekkel, annak jellegével és irányával. Milyen ellenséges kontingensek, milyen irányban támadnak és milyen hálózati-operatív intézkedések folynak az ellenséges tevékenység félbeszakítására.A Főosztály által készített tervet - mely tartalmazza, hogy 1955- évben melyik objektumról készül ösz- szefoglaló jelentés, milyen határidőre - egy-egy példányban a LM. V. Osztály és a BM. Titkárság, Tájékoztató csoportjának kell felterjeszteni.3./ Minden héten vasárnap 20 h-ig jelentést kell készíteni a mezőgazdaság területén tapasztalt ellenséges megnyilvánulásokról, annak kihatásairól. A soron lévő legfontosabb mezőgazdasági munkák menetéről, a beszolgáltatás teljesítéséről, az osztályellenség tevékenységének irányáról, formáiról és módszereiről.4./ Külön felhívás nélkül készítsen hangulatjelentéseket a megjelenő fontosabb Párt és Kormányhatározatokkal, valamint a kiemelkedő belpolitikai, nemzetközi helyzetet érintő eseményekkel kapcsolatos megnyilvánulásokról . A fenti tárgyban készített jelentések közül az első hármat a BM. V. Osztálynak és a BM. Titkárságnak egyidejűleg, a hangulatjelentéseket pedig közvetlenül a BM. Titkárság, Tájékoztató csoportjának küldje meg.Fentieken kívül készítsen a fegyverrejtegetések és terrorcselekmények ügyében indított eljárásokról havi jelentést. / A jelentés foglalkozzon a bűncselekmérnyt elkövető személyi adataival, szociális származása és foglalkozásával, az ügy rövid leírásával és az eljárás mértékével . / 5./ Továbbra is készíteni kell havi operatív beszámoló jelentéseket, melyek tartalmazzák:a. / Az objektum, vagy az iparágban a hónap folyamán tapasztalt ellenséges megnyilvánulásokat, az ellenséges elemek támadásának irányát és módszereit alaposan kiértékelve, hol, milyen ellenséges csoportosulások tapasztalhatók.b. / Milyen ügynöki bizalmas nyomozások vannak az objektumban, vagy az iparágban. Milyen súlyponti ügyek vannak operatív feldolgozás alatt és azokban milyen intézkedések történtek a hónap folyamán. Milyen előrehaladás történt az ellenséges személy, vagy csoport feldolgozására előirányzott operatív-hálózati intézkedések eredményeként .
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Az egyes fontosabb ügyekben a hálózati-operatív intézkedések tervét a kifejezetten értékes ügynöki jelentéseket és az időszakonként készített összefoglaló jelentést a havi operatív beszámolótól függetlenül, vagy ahhoz mellékelve kell felterjeszteni a BM. V. Osztálynak.c./ Végül a havi operativ beszámolók az eddig megadott szempontok szerint tartalmazza számszerűen az ügynökségnél, az operatív dossziékban beállott változásokat. Az adott hónapban történt beszervezéseket, a hálózatból történt kizárásokat, más osztályok részére történtátadásokat, új dosszié nyitásokat, régiek lezárását, a felderített ellenséges elemek számát és az őrizetbe vételeket, konkrétan megjelölve hol, mikor és miért kit vettek őrizetbe. Megtörtént esetek kapcsán, vagy hálózati-operatív munka eredménye alapján. Mit ismert be az őrizetes?Annak érdekében, hogy a havi beszámolókat a BM. V. Osztály szakalosztályai megfelelően tudják értékelni és felhasználni a havi jelentéseket a megyei viszonylatban az alábbi iparágak szerint kell elkészíteni;1./ Kohó és Gépipari2./ Középgépipar / hadi /3. / Szénbányászat4. / Olajbányászat5. / Vegyi ipar6. / Energiaipar7. / Építő és építőanyagipar8. / Könnyűipar9. / Pénzügyi és közgazdaság10. / Belkereskedelem11. / Élelmezés12. / MezőgazdaságUtasításom c. pontja alatt megjelölt számszert operatív adatok nem iparáganként, hanem objektumonként a jelentés befejező részében kell közölni.A fentiek mellett értelemszerűen Miniszter Elvtárs 07. sz. parancsa követendő az ipari és mezőgazdasági szabotázs-elhárítás területén. Így pl: minden rendkívüli eseményt, terror, diverzió, káreset, üzemzavar, baleset soron kívül jelentendők. Az ilyen rendkívüli eseményekről a vizsgálat eredményét is jelenteni kell.Budapest, 1953. október 13-án.Győre József miniszterhelyettes s.k.

Kapják: BM. Megyei Főosztályvezetők és BM. V-ös osztály.
V.S.-né/30 péld.
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