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SZIGORÚAN TITKOS!

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

013 sz. PARANCSA.

Budapest, 1953. október 29-n.

A Magyar Népköztársaság Belügyminisztériumának 
rendőri szerveinél a Belügyminisztérium III. osztályának /ka
tonai elhárító-osztály/ rendőri elhárító szerve hálozati-opera- 
tív munkát végez. Fő feladatai védeni, óvni Rendőrségünket az 
ellenség mindennemű kártevő, romboló kísérletével szemben:

a. /Megakadályozni, hogy a Rendőrség soraiba 
az imperialisták ügynökei, kémek, szabotőrök, diverzánsok, ter
roristák és más ellenséges elemek bekerüljenek. Az ilyen elemek 
ellenséges tevékenységét idejében felfedni, leleplezni.

b. / Megelőzni és megakadályozni, hogy a Rendőr
ség egyes beosztottjaival ellenséges elemek bűnös kapcsolatot 
építsenek ki. Ha ilyen kapcsolatot felderítenek, ezeket idejé
ben meg kell szakítani.

c. / Időben megállapítani és jelezni a Rendőrsé
gen belüli, esetleges ellenséges agitációt és propagandát.

d. / Harc a hazaárulások, szökések és öncsonkítá
sok ellen.

e. / Elősegíteni az állami, rendőrségi titkok 
megőrzésének biztosítását.

t

A Belügyminisztérium megyei főosztályainak fel
állítása előtt a rendőrségi szervek mellé rendelt elhárító tisz
tek munkáját országos viszonylatban, közvetlen a Belügyminiszté
rium III. osztály vezette és irányította.

A megyei főosztályok megalakulása után az aláb
biakban szabályozom a rendőri elhárítás munkáját:

1./  Az Országos Rendőrkapitányság és annak bu
dapesti alárendelt szerveinél, a Budapesti Bőosztály alárendelt 
rendőri szerveinél az elhárító szervek és elhárító tisztek szak
mai munkáját közvetlen a B.M. III. osztálya vezeti és irányítja.
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2./  A Belügyminisztérium megyei főosztályai ren
dőri szerveihez rendszeresített elhárító tisztek szakmai munká
jának vezetéséért és irányításáért az illetékes megyei főosztály
vezető személyileg felelős. A megyei főosztályok rendőri elhárító 
tisztjeit az operatív munka irányítását és ellenőrzését illetően, 
a megyei főosztályvezetőnek rendelem alá.

A megyei főosztályvezetők szervezzék meg az el
hárító tisztek szakmai munkájának ellenőrzését, nyújtsanak se
gítséget munkájukhoz. Gondoskodjanak arról, hogy a Rendőrségen 
belül folyó elhárító munkához szükséges fokozottabb konspirációt 
feltétlen tartsák be.

Az elhárító tisztek elhelyezése a főosztály ope
ratív szerveivel egy helyiségben történjen. Pártszervezetileg az 
operatív szervek pártalapszerveihez kell tartozniok.

A megyei főosztályvezetőknek szükség szerint jo
guk van a jó munkáért jutalmazni, a rossz munkáért fenyíteni az 
elhárító tiszteket.

3./ A központi irányítás biztosítása szempontjá
ból a rendőr elhárító tisztek amellett, hogy közvetlen irányí
tást és ellenőrzést az illetékes főosztályvezetőktől kapnak, to
vábbra is a Belügyminisztérium III. osztályának állományába tar
toznak.

Felvételüket, esetleges áthelyezésüket, vagy el
távolításukat csak a Belügyminisztérium III. osztálya vezetőjé
nek tudtával eszközölhetik.

A rendőr elhárító tisztek a jövőben is kötelesek 
a Belügyminisztérium III. osztályának rendszeresen operatív je
lentéseket, szükség szerint hangulati jelentéseket, havi össze
foglalót és munkatervet felterjeszteni a megyei főosztályvezetőn 
keresztül.

A Belügyminisztérium III. osztálya szükség ese
tén szempontokat ad /a megyei főosztályvezetőn keresztül/ az el
hárító tiszteknek egyes ügyekben folyó munkájukhoz, időnként be
számoltatja, valamint ellenőrzéseket tart és gyakorlati segítsé- 
get nyújt munkájukban.

Esetenként szükséges elvi jelentőségű utasítások 
jogát magamnak tartom fenn.

4./ A rendőr elhárító tisztek a megyei főosz
tályvezető rendőri helyettesének nincsenek alárendelve. Az el
hárító szervek beosztottai rendőrségi vonalon a rendőri helyet
tesekkel és politikai vezetőkkel egyenlő mértékben felelősek a 
rendőri szerveken belül a politikai biztonság állapotáért. A 
rájuk bízott feladatok végrehajtásában kölcsönösen támogassák 
egymást.
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A rendőri helyettes és a mellérendelt elhárító 
tisztek egymáshoz való viszonyára jelenleg is érvényes a 
01. 

számú 1951. július 6-án. kiadott parancs.

/ Gerő Ernő /
a Magyar Népköztársaság 

Belügyminisztere

Kapják: Miniszterhelyettesek,
Személyes használatra: Országos Rendőrkapitányság Vezetője, 

Budapesti Főosztály Vezetője, 
Kegyei Főosztályvezetők és a 
B.M. III. osztály Vezetője.

Készült : 2 példányban.
Tartalmaz: 3 lapot.
Gépelte : Gy.örm.
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