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Az 1960. évi 006. sz. BM parancs a legális ellenséges behatolási csa
tornák eredményesebb felderítése, az e területen folyó hálózati operatív 
munka összehangolása érdekében az ország legfontosabb forgalom
ellenőrző pontjain — az érintett szervek megbízottaiból álló —  koor
dinációs csoportok létrehozását rendelte el.

Megállapítottam, hogy a koordinációs csoportok létrehozásával a for
galomellenőrző pontokon a kémelhárító munka ugyan javult, a jelenlegi 
rendszer alapján azonban nem sikerült mindazokat a hiányosságokat 
kiküszöbölni, amelyek az e területen folyó munkát korábban is nega
tívan befolyásolták. (A  csoportok szervezetileg nem szilárdak, hiányzik 
a kellő ellenőrzés és felügyelet, stb.)

A  forgalomellenőrző pontokon és a határszakaszokon végzendő hálózati 
operatív munka színvonalának emelése és eredményességének fokozása 
érdekében

m e g p a r a n c s o l o m :

1. A  Kelebián, Hegyeshalomban, Sopronban, Magyarbolyon, Mura
keresztúron működő koordinációs csoportokat meg kell szüntetni.

2. A  Soproni Politikai Nyomozó Kirendeltség helyett 2. (Kémelhá
rító) Alosztályt kell létrehozni, amely a forgalomellenőrző soproni 
ki- és beléptető állomáson kívül a kémelhárító munkát Sopron, 
valamint a kirendeltség korábbi egész területén végzi.

3. Hegyeshalomban 2. (Kémelhárító) Csoportot kell felállítani, amely 
a forgalomellenőrző hegyeshalmi ki- és beléptető állomáson, vala
mint az érintett határszakaszon a kémelhárító munkát végzi.

4. Azokon a fontosabb forgalomellenőrző pontokon — Kelebia, Ma
gyarboly, Murakeresztúr —  ahol külön 2. csoport nem működik, 
a kémelhárító munkát az illetékes megyei Politikai Nyomozó 
Osztály 2. Alosztálya köteles ellátni.

5. A  Soproni 2. Alosztály, és a Hegyeshalmi 2. Csoport, a Győr-
megvei Politikai Nyomozó Osztály szervezeti keretében működik. 
Munkájukért és az érintett határszakaszon folyó kémelhárító ope
ratív munka helyzetéért a megyei főkapitány felelős. A  megyei 
főkapitány a Politikai Nyomozó Osztály vezetőjén keresztül köz
vetlenül irányítja, ellenőrzi az alosztály (csoport) munkáját.
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6. A  BM operatív szervei a forgalomellenőrző ki- és beléptető állo
másokon, s az érintett határszakaszokon az illetékes megyei Poli
tikai Nyomozó Osztály vezetőjének tudomása nélkül operatív és 
egyéb intézkedéseket —  tettenérés esetét kivéve —  nem fogana
tosíthatnak.

7. A  politikai nyomozó, a rendőri, valamint a Hőr. felderítő szervek 
az általuk szerzett és a forgalomellenőrző pontok operatív helyze
tével kapcsolatos, illetve az operatív szervek közötti együttműkö
dést elősegítő információkat kötelesek az illetékes megyei Politikai 
Nyomozó Osztály vezetőjének tájékoztatás és esetleges felhaszná
lás végett megküldeni. Ugyancsak kötelesek a forgalomellenőrző 
ki- és beléptető állomásokon szolgálatot teljesítő polgári szemé
lyekkel kapcsolatban tervezett intézkedéseket az illetékes megyei 
Politikai Nyomozó Osztály vezetőjével előzetesen megbeszélni.

8. A  koordinációs csoportok megszűnésével érintett ügynökség és 
operatív anyagok (dossziék) további felhasználását a BM II. Fő
osztály Vezetője határozza meg.

9. A  BM Szervezési Osztály Vezetője a megyei politikai nyomozó 
osztályok állománytáblázatának a 0013/1962. sz. BM parancsban 
elrendelt módosításánál jelen parancs rendelkezéseit vegye figye
lembe.

10. Az illetékes anyagi szervek gondoskodjanak a koordinációs csopor
tok megszűnése következtében felmerülő anyagi és technikai kér
dések rendezéséről.

E parancsom megjelenésével egyidejűleg a 008/1960. sz. BM paran
csot hatályon kívül helyezem.

PAP JÁNOS s.
belügyminiszter

Kapják : Miniszterhelyettesek,
II. Főosztály Vezetője, helyettesei, osztályvezetői, 
ORFK Vezetőjének helyettesei,
Határőrség Országos Parancsnoka,

 Hőr. Felderítő Osztály Vezetője,
BM Személyügyi Főosztály Vezetője,
BM Terv- és Pénzügyi Főosztály Vez.,
BM Anyagi és Technikai Főosztály Vez.,
BM Szervezési Osztály Vezetője,
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok.

Készült: 75 példányban.
Tartalmaz: 2 lapot.
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