
BELÜGYMINISZTÉRIUM.

10-21/17/1958.

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
  17. számú.

PARANCSA
\ Budapest, 1958. július 28.-án.

A Belügyminisztérium Politikai Nyomozó Főosztályán a főosztály
vezető közvetlen alárendeltségében Felügyeleti Csoport felál
lítását rendelem el.
A Felügyeleti Csoport hatáskörét és feladatait az alábbiakban 
szabályozom:
A Felügyeleti Csoport felügyeleti hatásköre kiterjed a Belügy
minisztérium megyei /budapesti/ főkapitányságok Politikai Nyo
mozó Osztályai valamennyi munkaterületére, esetenként - a Po
litikai Nyomozó Főosztály vezetője külön utasítása alapján - 
a BM. II. Főosztály központi osztályainak és alárendelt szer
veinek munkaterületeire. A Felügyeleti Csoport munkáját, a 
II. Főosztály vezetője által jóváhagyott munkaterv és utasítá
sok alapján végzi.
A Felügyeleti Csoport feladata:
1. / A párt- és kormányhatározatok, a Miniszter, Miniszterhe

lyettesek és a Politikai Nyomozó Főosztály vezetője által 
kiadott parancsok, utasítások végrehajtását segíti és el
lenőrzi. 

2. / A Politikai Nyomozó Főosztály vezetőiének utasítása alap
ján segítséget nyújt a megyei Politikai Nyomozó Osztályok 
vezetőinek az irányitó és vezetői munkájuk megszervezésé
hez és a pozitív tapasztalatok általánosításához.

3. / Tanulmányozza az egyes területek ügynöki operatív munkájá
nak helyzetét, az ügynökség, a feldolgozó munka állapotát 
és a tapasztalatokat összesíti.

4. / Segítséget ad a megyei /budapesti/ Politikai Nyomozó Osz
tályokon folyó legfontosabb operatív ügyek feldolgozásához, 
operatív intézkedési tervek kidolgozásához és végrehajtá
sához.

5. / A felügyeleti munka tapasztalatairól és az állambiztonsá
gi munka eredményesebbé tételét célzó javaslatairól az 
érintett szervek vezetőit a helyszínen részletesen tájé
koztatja.
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6./  A felügyeleti munkáról, valamint az alárendelt szervek 
vezetői felé tett javaslatokról a Felügyeleti Csoport ve
zetője köteles rendszeresen beszámolni a II. Főosztály 
vezetőjének.

A BM. Politikai Nyomozó Főosztály központi osztályai és a 
megyei /budapesti/ párhuzamos operatív szervek közötti együtt
működést változatlanul a BM. 1957. évi 32. sz. parancsa szabá
lyozza. A Felügyeleti Csoport felállítása nem csökkenti a II. 
Főosztály központi osztályai feladatait és felelősségét a me
gyei /budapesti/ párhuzamos szakterületek irányítása, segíté
se és ellenőrzése terén. 

Biszku Béla s.k. 
belügyminiszter

Kapják: Miniszterhelyettes Elvtársak
BM. II. Főosztály vezetője és
 helyettese,

BM. II. Főosztály törzs 2 pld. 
II/l-14-ig osztály vezetői, 
Megyei /budapesti/ Rendőrfő
kapitányságok, 2 pld.
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