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12. számú PARANCSA 

Budapest, 1959. junius hó 9.

A mezőgazdaság szocialista átszervezésének meggyorsulása a 
BM. szervei elé is jelentős feladatokat állit.
A mezőgazdaság területén nagy számban helyezkednek el ellenséges 
elemek. Az átszervezés elleni tevékenységben legaktívabb és leg
több kárt okozó réteg a kulákság, a falusi klérus és a paraszti 
formát öltött deklasszált elemek. Ellenséges tevékenységüket 
a mezőgazdaság vonalán is mind konspiráltabban, gyakran baráti 
társaságok keretei között végzik. Az ellenséges tevékenység leg
gyakoribb formája a tsz— ellenes izgatás, a háborus rémhírter
jesztés. Tevékenységük célja bizonytalanság keltése a haladás 
útjára lépő dolgozó parasztok között. Az ellenséges elemek te
vékenységének másik iránya a mezőgazdaságban a szabotázs, kár
tevés.
A szocialista átszervezés biztosítása megköveteli, hogy a BM. 
mezőgazdasági elhárítást végző szerveinek munkáját határozott 
és gyors intézkedésekkel megjavítsuk.
Az ellenforradalom óta eltelt időszak alatt nem alakultak ki 
megfelelően - a központi osztálytól az alsó szervekig - a mező
gazdasági elháritó szervek. Az operativ munka színvonala, különö
sen vidéken igen alacsony. Gyakran nem tartották be az operativ 
alapelveket. A fenti okok miatt a mezőgazdasági elháritó szervek 
elmaradtak a követelmények mögött, amit sürgősen - szervezeti és 
ügynöki operativ intézkedésekkel - be kell hozni.

I.
A mezőgazdasági elhárítás előtt álló fő feladat a szocialista 
törvényesség, a büntető politika szellemében mindent megtenni 
a mezőgazdaság átszervezését akadályozó külső- és belső ellensé
ges erők leleplezésére. Ezért:
1./ Meg kell szervezni az elháritó munkát a központi és a megyei 

mezőgazdasági irányitó szervekben, a tudományos, kutató és 
kísérleti intézetekben, valamint a nagy termelési értékkel 
dolgozó objektumokban, illetve ellenséges elemekkel erősen 
fertőzött falvakban.
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2./ Az operatív eszközök segítségével be kell hatolni az
ellenséges elemek soraiba, felderíteni céljaikat és te
vékenységüket felszámolni. Az Elnöki Tanács 1957/66. sz. 
törvényerejű rendeletét következetesen végrehajtva ki 
kell szorítani a mezőgazdasági irányitő szervekből az 
ellenséges elemeket,

3./ Rendszeresen tájékoztatni kell a pártszerveket - szükség 
esetén az állami szerveket is - a mezőgazdaság területén 
lévő ellenséges elemek tevékenységéről.

II.
A mezőgazdasági elhárítás megjavítása érdekében 

m e g p a r a n c s o l o m :
1./ A II/7. osztály átszervezését elrendelő miniszteri parancs 
 és a jóváhagyott állománytáblázat alapján a II/7. osztályt 

m e g kell erősíteni politikailag felkészült és szilárd,
operativ tapasztalatokkal, mezőgazdasági szakismeretekkel 
rendelkező káderekkel.

Felelős: Személyzeti Főosztály vez.
 II/7. osztály vezetője.

Határidő: 1959. julius lo.
2./ A II/7. osztályon megfelelő létszámú instruktori alosztályt 

kell szervezni. Az alosztály feladata legyen a megyékben 
folyó mezőgazdasági elhárító munka ellenőrzése, segítése, 

a központi irányelvek érvényesítése, a vidéki hálózati 
munka megfelelő színvonalának biztosítása, A II/7. osztály 
vezetője a Felügyeleti Csoport bevonásával dolgozza ki 
az instruktori alosztály részletes feladatát és hatás
körét, s azt jóváhagyás végett terjessze fel a II, Fő
osztály Vezetőjének, 

Határidő: 1959. julius 15.
3./ Mind a központi osztályon, mind a megyei VII-es alosztá

lyokon meg kell gyorsítani a beszervezések ütemét, 
Olyan beszervezéseket kell végrehajtani — szakemberekből 
a mezőgazdaság irányitő szerveiben - akikkel eredményes 
felderítő munkát lehet végezni.

4./ Az ügynökség vezetésének, nevelésének színvonalát, a talál- 
kozások konspiráltságát emelni kell. Ennek érdekében hatá— 
rozott intézkedéseket kell tenni a "T" lakások számának 
növelésére. El kell érni, hogy elsősorban a megyei szék
helyeken és járási székhelyeken megfelelő lakások álljanak 
rendelkezésre.
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5./ Meg kell javitani a feldolgozd munkát. Az ügyek feldolgo
zását meg kell gyorsítani. E mellett a feldolgozó munkát 
operatívabbá kell tenni, bátrabban és sokoldalúbban kell 
alkalmazni a rendelkezésre álló operativ eszközöket.

6./ Nagyobb gondot kell forditani a társadalmi tulajdon hanyag, 
hűtlen kezelésének megakadályozására, mert a társadalmi 
tulajdon felelőtlen kezelése elfedi a szándékos ellenséges 
cselekményt és lehetőséget ad a kártevésre és szabotázsra.
A szabotázs, kártevési ügyekben fokozni kell az ügynöki 
munkát* Ezen keresztül biztosítani kell az ellenséges ele- 
mek bűncselekményeinek jogi erővel való bizonyítását, szán
dékosságuk dokumentálását*

III.
A megyei rendőrfőkapitányokat a fentieken kivül az alábbi
feladatok végrehajtására utasitom:
1./ 1959. július 15-ig a megyei VII-es alosztályokat mind létszám

ban, mind felkészültség tekintetében meg kell erősíteni.
2./ A politikai nyomozd alosztályok adják át a falvakban levő 

olyan hálózatot a mezőgazdasági alosztálynak, amely a vona- 
las elv alapján nincs konkrét ügyben foglalkoztatva és a 
mezőgazdaság elhárítása szempontjából hatásosan alkalmaz— 
ható. /Az egyház vonalán, illetve a kéme lháritás területén 
dolgozó falusi ügynökséget továbbra is a vonalas alosztá
lyok foglalkoztassák./

5./ A mezőgazdasági elhárításért, az egész megyében a megyei 
VII. alosztály a felelős. Ugyanakkor ha a falvakban lévő 
reakciós kategóriák - mint kategóriák — szervezkednek 
/pl. a klerikális reakció, a volt burzsoá pártok vezetői, 
a horthysta katonatisztek és csendőrök/, az ilyen ügyekei 
továbbra is változatlanul a vonalas alosztálynak kell 
földolgoznia. A VII—es alosztályok az ilyen jellegű jelzése
ket, illetve ügyeket kötelesek átadni az V. alosztálynak.

4./ A megyei mezőgazdasági elháritó alosztályok munkáját ob-
jektumi elv alapján kell megszervezni. Ennek megfelelően kell 
elháritó munkát folytatni a falun élő ellenséges elemek te
vékenységének megfigyelése érdekében is.
a./ Objektumi elv alapján kell megszervezni a hálózati

operativ munkát a megyei mezőgazdasági, valamint a fon
tosabb járási irányitó szervekben, a kísérleti és ku
tató intézetekben, valamint nagy termelési értékkel 
dolgozó szocialista szektorokban és a vízügy fontosabb 
létesítményekben
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b./ A mezőgazdasági -elhárítás gondos felmérése után a 
mezőgazdaság átszervezése szempontjából legfontosabb 
és a legfertőzöttebb területeket tartsa ügynöki el- 
lenőrzés alatt. Építsen hálózatot azokban a fal
vakban,
- ahol termelőszövetkezetek vannak és nagyfokú 

az ellenséges elemek tömörülése,
- ahol a falu lakosságához viszonyítva nagyfokú az 

ellenséges elemek száma, és a közeljövőben 
termelőszövetkezet alakulása várható.

- azokban a termelőszövetkezetekben, ahol a fejlesz
tés idején nagy számban kerültek be kulákok és 
különböző más ellenséges elemek.

c./ A különösen fertőzött falvak elhárítását meg kell 
osztani a VII-es, V-ös és IL-es alosztályok között, 
az egyes falvak ellenséges fertőzöttségének jelle
gétől függően. Ennek értelmében megyénként meg 
kell jelölni azt a néhány fertőzött községet, mely 
elhárítás szempontjából mindenek előtt a II-es, 
illetve az V-ös alosztályhoz tartozik* Pl. az olyan 
jellegű falukban, mint Orgovány, mely nem a mező- 
gazdasági elhárítás szempontjából, hanem a fehérgár
disták nagyfokú koncentrálódása miatt figyelemre
méltó, az V-ös alosztály végezze az ellenőrzést.
A Balaton menti vidéken, ahol az üdülő idényben 
jelentős az idegenforgalom, amellett igen nagy 
mértékben, összpontosultak itt horthysta elemek, a 
II-es, V-ös alosztályok közösen, koordinált ter
vek alapján végezzék az elhárító munkát. A mezőgaz
dasággal kapcsolatos jelzéseket és ügyeket pedig 
adják át a VII-es alosztálynak.

d./A mezőgazdasági elháritó munkában nagy szerepe van 
az utazó ügynökségnek. A hálózat erősítésénél töre
kedni kell az operatív elveknek megfelelő jó uta-
zó ügynökség beszervezésére. Az utazó ügynökség 
felhasználását a. mezőgazdasági elháritó munkában 
a jövőben sokkal jobban kell alkalmazni.

5./ A mezőgazdasági objektumokban és falvakban történt rendkí
vüli események kivizsgálását gyökeresen meg kell javítani. 
Gondosan ki kell vizsgálni minden ellenséges tevékenységre 
utaló jelzést /divorzió gyanús eseményt, mezőgazdasági gépek 
megrongálását, állatmérgezést, tűzesetet/.

a./ A rendkívüli események kivizsgálása, folyamán széle
sebb mértékben kell alkalmazni a hálózatot - alkalmi 
és hivatalos kapcsolatokat - akik segítséget tudnak 
adni a megtörtént esetek vizsgálatához.
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b. / Tüzesetek, gyújtogatások kivizsgálását a tűzoltó
szervekkel össze kell hangolni.

c. / Szélesebb mértékben kell támaszkodni a bűnügyi
szervekre és a szükséghez képest fel kell használ
ni azok lehetőségeit. /A hálózat, nyomozó kutyák 
stb./

d. / A rendkívüli eseményekkel kapcsolatos ügyeket vizs
gálat után - amennyiben abban ellenforradalmi, 
politikai szándék nincs - át kell adni a rendőri 
szerveknek. A politikai nyomozó osztály a szervez
kedések, szabotázs, röpcédula és szervezett csopor
tos izgatásos ügyekben járjon el. A tsz. elleni 
egyéni izgatásos ügyeket a rendőri szervek vizs
gálják és dokumentálják. A csoportos és egyéni iz
gatásos ügyekben a terheltek osztályhelyzetét, körül
ményeit messzemenően figyelembe kell venni. A 
BM. szervei ugyanakkor kötelesek minden izgatásos 
ügyben intézkedni. Ha az ügy körülményeinél fogva 
nem tartozik rendőri hatáskörbe, akkor az esetre 
haladéktalanul fel kell hivni az illetékes párt, 
illetve tanács szervek figyelmét.

I V .

1. / A mezőgazdaság vonalán elhárítást végző vezetőknek,az
egész személyi állománynak fokoznia kell az éberséget.
A megyei alosztályok haladéktalanul kötelesek jelenteni 
a BM. II/7. osztályának az előforduló rendkívüli eseménye
ket.
Tájékoztatni kell a II/7. osztályt a mezőgazdasággal kap
csolatos összes,operatív szempontból figyelemreméltó há
lózati és hivatalos úton kapott jelzésekről, a felfekte
tett személyi és csoportdossziékról, valamint a gyakor
latban felmerült olyan operativ kérdésekről, amelyek a 
központi mezőgazdasági osztály hatáskörébe tartoznak.

2. / A megyei főkapitányok és a politikai nyomozó osztályok
vezetői biztosítsák, hogy a falusi osztályellenséggel 
kapcsolatban a megyében összefutó összes jelzéseket és 
értesüléseket a VII—es alosztályok haladéktalanul megkap
ják. Ennek érdekében ki kell alakítani az állandó együtt
működést a rendőrőrsökkel, tűzoltósággal és fel kell 
kérni erre a munkásőrséget is.
Ezúton el kell érni, hogy a politikai nyomozó  szervek 
minden területről - de különösen azokból a falvakból, 
ahol hálózatot nem szerveznek - időben jelzést kapjanak 
az esetleges ellenséges cselekményekről, vagy azok 
szándékáról.
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3./ Biztosítani kell, hogy a mezőgazdaságra vonatkozó párt– és 
kormányhatározatokat a mezőgazdasági alosztályok "beosz
tottai rendszeresen tanulmányozzák, azokat ismerjék. A 
megyei főkapitányok Biztosítsák, hogy a rendőri állomány 
egésze is rendszeres eligazítást kapjon a mezőgazdasággal 
kapcsolatos feladatokat illetően.

A jelen parancsommal egyidőben hatályon kívül helyezem a mező–
gazdasági elhárítás megszervezésére 1957–ben kiadott 13. sz.
II. főosztályvezetői utasítást.

Biszku Béla sk.
 belügyminiszter.

Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak, 
II. Főosztály vezetője, helyettese, 
osztályvezetői,
ORFK. Vezetőjének bűnügyi, közbiztonsági 
és politikai helyettese,
BM. Személyzeti Főosztály vezetője,
BM. Szervezési osztály vezetője,
Megyei /budapesti/ rendőrfőkapitányok és a 
politikai nyomozó osztályvezetők*
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