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Szigorúan titkos!

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

4. számú utasítása.

Budapest, 1953. november 12-én.

Tárgy: A Szovjetunióból hazatért amnesztiásokkal kapcsolatos 
feladat.

A B.M. Belső reakció elhárító osztálya,
Kémelhárító osztálya,
Ipari és mezőgazdasági szabotázst elhárító osztálya,
Közlekedési szabotázst elhárító osztálya,
Híradó osztálya,
Országos Rendőrkapitányság,
Budapesti és valamennyi megyei főosztály vezetőjének, valamint 
a B.M. Operatív nyilvántartó vezetőjének!

A Szovjetunió kormánya amnesztiarendelete következtében nagyobb 
létszámú magyar állampolgárságú személy tér vissza Magyarország
ra. Ezen személyek politikai szempontból veszélyesek. A hazaté
rők között nagy számmal vannak volt magas rangú horthysta-kato- 
natisztek, stb.

A szovjet hatóságoktól Kormánybiztosság veszi át a személyeket 
november hó 20-a és 30-a között. A Kormánybiztosság az egyes sze
mélyek felülvizsgálása után azokat kívánságuk szerint hozzátarto
zóikhoz, rokonaikhoz útba indítja.

A Kormánybiztosság igazolvánnyal látja el őket és a szabadon bo- 
csájtással egyidejűleg értesítést ad az alábbi szerveknek:

a. / az érintett megyei főosztályvezetőnek,
b. / a B.M. Operatív Nyilvántartójának,
c. / az ORK. VI. Osztályának, valamint
d. / az Országos Rendőri Bejelentő Hivatalnak

abból a célból, hogy a személyeket megfelelő nyilvántartásba 
vegyék.
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A Kormánybiztosság állandó telefon összeköttetést tart a BM. 
Operatív Nyilvántartó, az ORB., valamint az Országos Rendőr
kapitányság VI. Osztályával a személyek priorálása végett,

A Kormánybiztosság felhívására a megjelölt szervek az egyes 
személyekről kötelesek az anyagukban lévő adatokat közölni.

Utasítom a Híradó Osztály Vezetőjét, hogy a Kormánybiztosság 
székhelye, valamint a megjelölt szervek között közvetlen in- 
terurbán összeköttetést biztosítson 48 órán belül,

Az Országos Rendőrkapitányság, a Belső reakció elhárító, a 
Kémelhárító, az Ipari és mezőgazdasági szabotázs elhárító, a 
Közlekedési szabotázs elhárító osztályok, valamint a Budapesti 
és megyei Főosztályok vezetői mindent tegyenek meg annak érde
kében a saját vonalukon, hogy a hazatért személyek esetleges 
aknamunkáját megakadályozzák.

Ezért:
1. / szervezzék meg ezen személyek állandó ellenőrzését.
2. / szükség esetén vonják a személyeket operatív háló -

zati feldolgozás alá,
5,/ kisérjék figyelemmel, hogy elhelyezkedtek-e munká

ba és miből tartják fenn magukat
4. / a Kormánybiztosság értesítése után a megyei főosz -

tályvezetők ellenőriztessék, hogy a jelzett szemé
lyek megérkeztek-e a területre.

5. / Az Országos Rendőrkapitányság Vezetője utasítsa az
Országos Rendőri Bejelentő Hivatalt, hogy a szemé
lyekről állítson fel figyelőlapot azért, hogy újabb 
lakhelyváltozás esetén az új lakhely szerint ille
tékes belügyminisztériumi szervet az ORB. értesí
teni tudja.

6. / A rendőrségi szervek a Kormánybiztosság által kiál -
lított Igazolványt fogadják el ezen személyektől az 
első bejelentkezés alkalmával, a bejelentkezés alap-
jául.

Győré József s.k..
a Magyar Népköztársaság Belügymi

niszterének Helyettese*

Kapják: Piros min.h. elvtárs.
Győre min. h. elvtárs
Pőcze r. vőrgy. elvtárs
BM. Belső reakció elhárító oszt.vez.
BM. Kémelhárító oszt. vez.
BM. Ipari és mezőgazdasági szabotázst elh. oszt. vez.
BM. Közlekedési szabotázst elhárító oszt. vez.
BM. Operatív Nyilvántartó vezetője. 
Ladvánszky őrgy. elvtárs.
Budapesti és megyei Főosztályvezetők.
Hírosztály vezetőjével a rá vonatkozó részt közölni kell.

V. S./35 péld.
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