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Az 1958. novemberi országgyűlési és tanácsválasztások jelen
tős feladatok elé állítják a Belügyminisztérium szerveit is. 
Ebben az időben számolni kell az imperialista hírszerző szervek 
valamint egyéb ellenforradalmi elemek aktivizálódásával, fo
kozott propaganda tevékenységével, huligán és egyéb alvilági 
elemek zavart keltő cselekményeivel. Ezenkívül a Belügyminisz
térium szerveinek el kell látni a választással kapcsolatos

' rendészeti és biztosítási szolgálatot is.

E feladatok eredményes megoldása jól irányított, szervezett 
és gyors munkát követel meg a Belügyminisztérium valamennyi 
szervétől.

A választások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében

megparancsolom:

Politikai Nyomozó Főosztály vonalán:

1./  Jelen parancsom megjelenésétől a választás befejezéséig 
a politikai nyomozó szerveknek fokozott figyelemmel kell 
kísérni minden ellenséges megnyilvánulást, az ellenség 
hangulatát és esetleges csoportosulásait. Fokozni kell 
a kémgyanús és más ellenséges tevékenységgel gyanúsított 
elemek feldolgozását, konkrét ügyekben a feldolgozó mun
ka ütemét.

a/ Össze kell gyűjteni mindazokat az anyagokat, amelyek 
a belső ellenség csoportosulásaira, kémügyeire vonat
koznak, / személyi- csoport, előzetes ellenőrző dosz- 
sziék/ és ezekről összefoglalót kell készíteni.

b/ Azokra vonatkozólag, akik ellenőrzött adatok szerint 
 fegyvert rejtegetnek, ellenforradalmi agitációra, 
 terrorcselekmények, diverzió elkövetésére készülnek,
röpcédulát terjesztenek, valamint ellenséges csopor
tokat szerveznek, vagy azoknak hangadói, őrizetbevé
teli javaslatot kell készíteni.
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c/ Összefoglaló jelentést kell készíteni a meglévő ada
tok alapján azokról a laza, osztályidegen elemekből 
álló csoportosulásokról, amelyek magánlakásban, 
vagy nyilvános helyeken összejárnak és ellenforra
dalmi propagandát fejtenek ki. A jelentésben javas
latot kell tenni a csoport felbomlasztására teendő 
kombinált intézkedésekre / internálás, rendőri fel
ügyelet, figyelmeztetés/.

d/ Különös figyelmet kell fordítani:

- az ellenforradalom alatt újjáalakult, vagy meg
alakult fasiszta, vagy jobboldali pártok funkci
onáriusaira,

- az ellenforradalmi szervezetek hangadó tagjaira, 
és ellenforradalmi fegyveres csoportok vezetőire 
és tagjaira,

- volt horthysta katonatisztek, csendőrök, kulákok 
és egyéb ellenforradalmi elemek tevékenységére,

- azokra a személyekre, akik az ellenforradalom 
alatt vezető szerepet töltöttek be különböző 
forradalmi bizottságokban,

ellenforradalmi cselekményeik miatt internáltak-

- ellenséges propagandát kifejtő személyekre,

- azokra a büntetett előéletű huligánokra, akik 
részéről zavartkeltés várható.

az ilyen személyek eltávolítása érdekében indoklás
sal ellátott javaslatot kell készíteni közbiztonsá
gi őrizet-, rendőri felügyelet alá helyezésre és ki
tiltásra. A kitiltást minden esetben rendőri felügye
let alá helyezéssel kell egybekötni.

e/ Az összefoglalókat, javaslatokat 1958. szeptember 
13.-ig a Politikai Nyomozó Főosztály vezetőjének 
kell jóváhagyásra felterjeszteni. A felterjeszté
seket a politikai nyomozó főosztály szeptember 2o.- 
ig bírálja el, hogy az akciókat szeptember 30.-ig 
végre lehessen hajtani.

2./  Fokozni kell a hálózati munkát és ennek érdekében az 
alábbi intézkedésüket kell tenni:

a/ azokban az ügyekben, ahol még őrizetbevételt végre
hajtani nem lehet, fokozni kell az ügynöki bizalmas 
nyomozást. Ezekben az ügyekben az operatív beosz
tottak sűrítsék találkozóikat, Különös gonddal kell 
ellenőrizni a papok, az egyházhoz közelálló szemé
ly eket, volt szerzetesek tevékenységét, a hazatért 
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disszidenseket, a hírszerzőgyanús személyeket.

b/ Ipari vonalon az. ügynökséget az aktív ellenséges sze
mélyek és csoportok figyelemmel kisérésére kell irá
nyítani. Ki kell oktatni az ügynökséget, hogy végez
zenek felderítést társadalmi köreikben is és az üzem 
azon részeiben is, ahol munkát nem végeznek, azonban 
felderítésre lehetőségük van. Kísérjék figyelemmel 
az ellenséges személyek magatartását, tevékenységét, 
a dolgozók hangulatát.

Különösen fokozni kell a hálózati munkát a diverzió 
szempontjából érzékeny üzemekben és kommunális válla
latokban. A kifejezetten ellenséges elemek eltávolítá
sát meg kell gyorsítani.

e/ Meg kell erősíteni a hálózati munkát, az osztrák te
rületekre járó hajósok, vasutasok között / a vasútnál 
elsősorban a GYESEV területén/, hogy ezzel is előse
gítsük az imperialista hírszerző szervek részére al
kalmas, nyílt csatornák lezárását.

d/ Mezőgazdasági vonalon elsősorban a falusi osztályel
lenség / kulákság, horthysta volt vezető köztisztvi
selők és erőszakszervek hivatásos beosztottai, stb./, 
valamint a mezőgazdaság szocialista szektoraiban dol
gozó osztályellenség, vagy más ellenséges beállított
ságú személyek figyelemmel kisérését kell megszervezni.

e/ Fel kell készülni a belső reakció, valamint az imperia
lista hírszerző szervek és az emigráns csoportok röp- 
iratterjesztő és névtelen, fenyegető tevékenységére, 
falfirkálásra. 

f./ Még kell gyorsítani az illegális röpiratok előállítá
sával, terjesztésével kapcsolatos ügyek feldolgozását, 
és meg kell szervezni a levélellenőrzés vonalán a pro
vokációs tartalmú, névtelen levelek, röpiratok ellen- 
őrzését és kivonását. 

g/ A II/1. osztály a választások előkészítésének és lefo
lyásának időszakában hálózati úton különös figyelmet 
fordítson a beosztottak hangulatára, az előforduló 
esetleges ellenséges megnyilvánulásokra, Fontosabb 
értesülésekről a magasabb egység parancsnokát értesí- 
teni kell.

h/ Fokozott intézkedéseket kell tenni a beutazó kapita
lista állampolgárok operatív ellenőrzése érdekében. 
Szeptember 15.-e után beutazni szándékozó kapitalista 
állampolgárok közül azoknál, akiknél alapos gyanú van 
kémtevékenység folytatására, a beutazást meg kell aka
dályozni. Amennyiben a beutazás megakadályozása jelen
tős gazdasági, vagy politikai érdekekbe ütközik a be
utazó személyt szoros operatív ellenőrzés alá kell 
vonni.
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i/ Biztosítani kell az amnesztiával hazatérő személyek 
részletes kihallgatását, különös tekintettel a vá
lasztással kapcsolatban kapott esetleges megbízatá
suk felderítésére.

j/ A II/3. osztály gondoskodjon, hogy idejében értesü
léseket szerezzünk az ellenséges hírszerző szervek
nek a választás megzavarására irányuló terveiktől 
/diverziós csoportok bedobása, ügynökök beküldése, 
léggömbakciók szervezése, stb./

Szeptember 15.-től az OKFK., valamennyi központi politi
kai nyomozó osztály, valamint a megyei / budapesti / fő
kapitányságok kötelesek a BM. Tájékoztatási Osztályának 
összefoglaló jelentéseket küldeni. Rendkívüli esetekben 
a jelentéseket azonnal, távmondati úton kell továbbítani. 
A tájékoztató jelentésekkel kapcsolatos részletes ren
delkezéseket e parancs-melléklet tartalmazza.

Rendőri vonalon:

Operatív feladatok:

3./ Biztosítani kell, hogy az ügynökség az ellenséges tevé
kenységről, izgatásról, rémhírterjesztésről, röpcédu- 
lázásról, a közellátással kapcsolatos jelenségekről és 
a közhangulatról rendszeres, gyors tájékoztatást adjon. 
Az ügynöki jelentéseket gyorsan továbbítani kell a po
litikai nyomozó szervekhez.

A feladat végrehajtását azonnal meg kell kezdeni és 
folytatni kell a választások befejezéséig."

A választások napjának nyilvánosságra hozásától kezdve 
az ügynökséggel sűrített találkozókat kell tartani, a 
meghatározott feladatok gyorsabb végrehajtása érdekében.

4. / Fokozott felderítő tevékenységet kell folytatni az ellen
séges, bűnöző gócok, az osztályidegen, deklasszált, hu
ligán elemek és szokásba bűnözők között. Ezt a munkát 
már meg kell kezdeni.

5. / A folyamatban lévő operatív ügyek feldolgozását meg kell
gyorsítani, büntető, vágy közigazgatási eljárásokat kell 
kezdeményezni.

6. / A nyomozói portyaszolgálatot főleg városokban és fertő
zött területeken kell alkalmazni.
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7./ Városokban, fertőzött helyeken akciókat, közbiztonsági 
ellenőrzéseket kell szervezni, az ellenséges és bűnöző 
kategóriák ellen.

8./   A szokásos bűnözők, prostituáltak, huligánok, tőkés-, földbirtokos-, arisztokrata elemek, volt csendőrök, 
horthysta tisztek, költekező életmódot folytató, köz
veszélyes munkakerülők, gazdasági kártevők, üzérek, 
spekulánsok közül a legveszélyesebbek ellen büntető el- 
járást, közbiztonsági őrizetbevételt-, rendőri felügye- 
let alá helyezést és kitiltást kell alkalmazni. A ki- 
tiltást minden esetben rendőri felügyelettel kell al
kalmazni. Az erre vonatkozó javaslatokat szeptember 13- 
ig fel kell terjeszteni az Országos Rendőr-főkapitányság- 
hoz, ahol azt szeptember hó 20.-ig kell bírálni, hogy 
az akció szeptember 30.-ig végrehajtható legyen. 

9./ Fokozott harcot kell folytatni az üzérkedés és spekulá
ció ellen, főleg mezőgazdasági vonalon. Ennek érdekében 
ellenőrzéseket kell tartani a gazdasági szervekkel kö
zösen a fertőzött területeken. Ezt a munkát már most meg 
kell kezdeni.

Közrendvédelmi feladatok.

10./  A választások napjának nyilvánosságra hozatalától kezd
ve, az ország egész területén, főleg- Budapesten és a vá
rosokban, fokozott járőrszolgálatot kell szervezni, be 
kell vezetni főleg éjszaka a fokozott igazoltatásokat.

11./  El kell igazítani az állományt, hogy a huligánokkal, 
szokásos bűnözőkkel és a rendbontókkal szemben a legha- 
tározottabban lépjenek fel, bátran alkalmazzák a részük
re biztosított kényszerítő eszközöket. 

12./  Meg kell akadályozni a hirdetmények és plakátok szagga
tását, a fokozott járőrszolgálatot fel kell használni a 
röpcédulázás, falfirkálás és rémhírterjesztés elleni 
harcra.

13./  Fokozott figyelmet fordítsanak a nyugati DT. és idegen 
rendszámú gépkocsikra és utasaikra, tevékenységükről 
gyors jelentést kell adni a politikai nyomozó szervek 
felé.

14./  Biztosítani kell a személyi és áruszállítás ellenőrzését. 
 A jármű ellenőrzéseken keresztül is meg kell előzni az 
üzérkedést, illegális röpcédulák, fegyverek és egyéb 
anyagok szállítását.
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15./ Biztosítani kell a választási összeírások zavartalan 
végrehajtását. Meg kell akadályozni, hogy az összeíró 
biztosokkal szemben ellenséges elemek támadást intéz
zenek.

16. / A központi megyei, járási területeken állandó őrzés alá
kell vonni azokat a nyomdákat, ahol a választásokkal 
kapcsolatos nyomtatványokat, szavazócédulákat készítik.

17. / Meg kell szervezni a választási nyomtatványok és sza
vazócédulák kiszállításának rendőri őrzését és kiséré
sét a központi nyomdától egészen a községekig bezáró
lag.

18. / Meg kell szervezni a szavazóhelységek, valamint a vá
lasztási irodák rendőri őrzését, a választások előtti 
napokon. Biztosítani kell, hogy a szavazóhelyiségekben, 
vagy azok környékén ellenséges feliratok ne legyenek.

19./ A választások napján állandó rendőri őrzést kell bizto
sítani valamennyi választási irodához és szavazóhelyi
séghez. Az ide vezényelt rendőrök részére külön, rész
letes eligazítást kell tartani.

20. / Meg kell szervezni az urnák, valamint a választási ira
tok járási és megyei székhelyekre való szállítását, 
biztosítani kell ezek rendőri kíséretét.

21. / Az állománynak ellenőrizni kell a szeszárusítási tila
lomról szóló rendelet végrehajtását.

22. / a központi megyei és járási választási nagygyűléseket
közlekedésrendészeti és közrendvédelmi szempont ból, a 
munkásőrség bevonásával kell biztosítani.

23. / Biztosítani kell a jelölő-gyűlések rendjét, elsősorban
a munkásőrség helyi egységeinek bevonásával.

24. / Fel kell mérni, hogy a rendőrségnek országosan összesen
mennyi egyenruházott rendőrre van szüksége. Figyelembe 
kell venni a tervezésnél a szavazóhelyiségek, választá
si irodák, objektumok őrzését, a választási iratok és 
szavazócédulák ki és visszaszállítását, a fokozott jár
őrszolgálatot, valamint azt, hogy a veszélyesebb terü
leteken megfelelő tartalékot kell képezni. Igénybe kell 
venni a feladatokra a rendőriskolákat. A feladatokat 
össze kell hangolni a BM. karhatalmi szerveivel és a 
munkásőrséggel, szükség esetén a budapesti és megyei 

főkapitányságok rendőri létszámát a központból meg kell 
erősíteni.
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25./ Az iparőrség részére a rendőrség készültségével egy- 
időben készültséget kell elrendelni. Az iparőr pa
rancsnokoknak eligazítást kell tartani, meg kell köve
telni, hogy fokozottan védjék az objektumokat. Az ipar
őrség felett fokozott ellenőrzést kell gyakorolni.

Igazgatásrendészeti feladatok.

26./  A folyamatban lévő ref. kitiltási és közbiztonsági őri
zet alá helyezési ügyek befejezését meg kell gyorsíta- 
ni, az újonnan keletkezett ilyen ügyeket gyorsan fel
keli dolgozni.

27./ Robbanó és mérgező anyag, lőszer, fegyverraktárak, fegy
ver és lőszerárusítási üzletek, fegyver és sokszorosító
gép javító műhelyek, sokszorosítógépeket működtető ob
jektumok felelős vezetői részére külön eligazítást kell 
tartani. November 14.-től a választások befejezéséig 
ezen raktárakat le kell pecsételni.

28./  A választás hetében a választások befejezéséig meg kell 
tiltani a vadászatot és a lövészetek tartását. Nem sza
bad engedélyezni fegyver, lőszer, robbanóanyag, valamint 
erős hatású mérgek kiszállítását, behozatalát és átszál
lítását.

29. / A választói névjegyzékek elkészítéséhez szeptember 23-ig
a helyi tanácsi szervek rendelkezésére kell bocsátani a 
ref. alá helyezettek, közbiztonsági őrizet alá helyezet
tek, közügyek gyakorlásától eltiltottak névsorát és a 
személyi adatait annak érdekében, hogy azokat ne vegyék 
fel a választói névjegyzékre. A választás előtti napo
kon ezt az értesítést meg kell ismételni, illetve pótol
ni kell.

30. / A választás előtti napokban a tanácsi szervekkel közöl
ni kell a rendőrségnél előzetes letartóztatásban, vala
mint őrizetben levők neveit és adatait, a választói név
jegyzékről való törlés végett.

31. / Az egész személyi állomány / rendőri és politikai nyomo
zó/, de különösen a parancsnokok és azok a beosztottak, 
akik a választások közvetlen biztosításában részt vesznek, 
meg kell ismerjék a választásokkal kapcsolatos feladato
kat, jogszabályokat. Ennek érdekében eligazításokat kell 
tartani.
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32./  A megyei főkapitányok lépjenek érintkezésbe a helyi 
pártbizottságok első titkáraival, a tanácsi szervek 
vezetőivel és adjanak esetenként részükre a területükön 
felmerülő kérdésekről tájékoztatást, nyújtsanak munká
jukhoz maximális segítséget. Biztosítani kell, hogy ez 
ne csak a megyében, hanem valamennyi szinten a BM. szer
vek részéről megtörténjen.

33./ A belügyi szervek mérjék fel október 1.-ig, hogy a vá
lasztások időszakában milyen esetleges rendkívüli ösz- 
szeköttetési eszközökre van szükségük és ezt az illeté
kes országos parancsnokságok utján a BM. Hírosztállyal 
közöljék.

34. / Ellenőrzés alá kell vonni a választással kapcsolatos
nyomtatványok elkészítését, Budapesten és a megyékben 
ellenőriztetni kell a nyomtatványok kiadott szövegsze
rinti kinyomását, elosztását, stb.

35. / . A rendőri szervek szeptember 15.-től a választások be
fejezéséig szabadítást az internálótáborból ne rendel
jenek el.

36. / a választások befejezéséig rendőri felügyelet és ki
tiltások alóli felmentés nem adható.

37./ a választás napjának nyilvánosságra hozatalától kezdve 
a választás befejezéséig a ref. alatt állókat, kitil
tottakat, politikailag megbízhatatlan személyeket, ha
zatért disszidenseket, szokásos bűnözőket, ágyraj áró
kat, tömegszállásokat, lőszer, robbanóanyag és fegyver
raktárakat, a sokszorosítógépeket használatban tartó
kat és a nyomdákat fokozott nyílt és titkos ellenőrzés 
alá kell vonni.

Ügynökség utján ellenőrzés alá kell vonni mindazokat a 
nyilvános helyeket / espressó, mulató, stb./, ahol el
lenséges csoportosulások találhatók és ahol ellenforra
dalmi propagandaterjesztés folyik.
E munkába be kell vonni a közrendvédelmi állomány egyé
ni kapcsolatait is.

38./  A jelentősebb ipari, kereskedelmi objektumok belső biz
tosítását a politikai nyomozó szervekkel közösen meg kell 
szervezni. A belső biztosításba be kell vonni a rendé- 
szeti szerveket, munkásőröket, társadalmi aktívákat. 
Biztosítani kell, hogy a választások hetében és a vá
lasztások napján az objektumokban felelős vezetők ügye
letet tartsanak. Meg kell akadályozni az objektumokon 
belüli diverziós cselekményeket és gyújtogatásokat.

39./ A rendőri és politikai nyomozó szervek fordítsanak nagy 
figyelmet a november 7.-i központi és helyi ünnepségek 
biztosítására.
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Október 23.-án és november 4.-én az ország egész te
rületén fokozott szolgálatot kell teljesíteni, elsősorban 
a közbiztonsági szolgálat vonalán.

40. / A fontos objektumokat, pártházakat, tanácsi szerveket,,
a Hazafias Népfront épületeit, valamint az emlékműve
ket, hidakat, stb. november 14.-től fokozottan védeni 
kell a diverziós cselekmények ellen.

41. / Biztosítani kell, hogy valamennyi beosztott a választás
napján leszavazzon, ezért a beosztottakat egyenként 
szavazásra el kell engedni, szükség esetén részükre 
biztosítani kell, hogy ott szavazhassanak, ahol szolgá
latot teljesítenek.

Határőrség vonalán:

42. / A határőrszervek erősítsék meg a határőrizetet. A ha
tárőrség parancsnoksága biztosítsa az illegális határ
átlépők azonnali kihallgatását, különös tekintettel 
a választásokra. Fordítsanak figyelmet az esetleg be
küldött ballonok felderítésére, megsemmisítésére, va
lamint a határon átmenő közlekedési eszközök ellenőr
zésére.

a/ Hívják fel az állomány figyelmét az éber szolgálat 
ellátására, a technikai eszközök fokozott alkalma- 
zására a határőrizetben. '

b/ Fokozott mértékben szervezzék meg az együttműködést 
a polgári lakossággal. Nyújtsanak segítséget a te
rületi szerveknek a választást előkészítő politikai 
felvilágosító munkában.

c/ A határőrség operatív szervei különös gonddal fi
gyeljék a határmenti ellenséges elemek tevékenysé
gét. Sűrítsék találkozóikat az ügynöki hálózattal, 
rendszeresen értékeljék az ügynöki jelentéseket és 
ezek tapasztalatait, közöljék az illetékes szervek
kel .

Karhatalmi vonalon:

43./ A Belügyminisztérium Karhatalmi Parancsnoksága az Or
szágos Rendőr-főkapitánysággal és a megyei / budapesti/ 
főkapitányságokkal közösen tervezzék meg a karhatalom 
felhasználását, választás előkészítése és lefolytatá
sa idejére. A választást megelőző időszakban a karhata
lom 2/3-át tartalékban kell tartani és l/3-át fel kell 
használni közös járőr szolgálatra. A Karhatalmi Parancs
nokság gondoskodjon a karhatalmi őrségi egységek harc
készültségének magas színvonalra való emeléséről.

A karhatalom őrségi egységei az előkészítés ideje 
alatt fokozott éberséggel lássák el az objektumok 
őrzését. Az objektumok őrzés technikai és műszaki 
berendezései terén meglévő hiányosságokat a lehető
séghez mérten szüntessék meg. a választás idejére 
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dolgozzák ki az objektumok megerősített szolgála
tának tervét.

Bűntétésvégrehajtási vonalon:

44. / A Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoka tegye meg a
szükséges intézkedéseket a személyi állománya szolgála
tának megszervezésére. Különös gondot fordítson arra, 
hogy a választások tartama alatt a letartóztatottak kö
zött semmiféle zavarkeltés ne fordulhasson elő. Tartson 
távol minden olyan megnyilvánulást, amely előidézője 
lehet a rend és a fegyelem megbontásának.

Tűzrendészeti vonalon:

45. / A Belügyminisztérium Országos Tűzrendészeti Parancsnok
sága és szervei a választások zavartalan lefolytatásá
nak elősegítése érdekében a fontosabb ipari üzemek tűz
rendészeti helyzetét vizsgálják felül és tegyenek in
tézkedéseket, hogy a megelőző tűzrendészeti szabályok 
betartása biztosítva legyen* Hasonlóképpen intézkedje
nek a mezőgazdaság szocialista szektorának tűzvédelme 
érdekében is. Gondoskodjanak arról, hogy valamennyi 
tűzoltó szer, felszerelés üzemképes állapotban legyen.

46. / A vezető elvtársak szervezzék meg a választások idő
szakára a különböző belügyi, honvédségi és munkásőr- 
alakulatokkal az együttműködést.

47./ Fel kell mérni a választásokkal kapcsolatos anyagi, 
pénzügyi, élelmezési, fegyver, gépjármű és egyéb tech
nikai szükségleteket és azokat az anyagi és pénzügyi 
szervekkel szeptember 30.-ig közölni kell. A szükséges 
anyagi eszközöket és pénzügyi fedezetet az anyagi és 
pénzügyi szervek biztosítsák.

48./  A választással kapcsolatos koordinációs feladatokat a 
Kormány titkársággal és más országos hatáskörű szer- 
vekkel a BM. Titkársága látja el.

A Belügyminisztérium személyi állománya részére 1958. novem
ber 15.-én 13 óra 30 perctől 17.-én 8 óra 30 percig teljes 
készültséget rendelek el.

Elvárom, hogy a Belügyminisztérium valamennyi vezetője és be
osztottja a fenti parancsom végrehajtása érdekében a legna
gyobb odaadással és áldozatkészséggel dolgozzon.
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Jelen parancsomat a beosztottak előtt - rájuk vonatkozó mér
tékben - kell ismertetni.

FÖLDES LÁSZLÓ s.k. 
miniszter első helyettese.

Kapják: miniszterhelyettes elvtársak,
Politikai Nyomozó Főosztály vezetője, helyettese, 
osztályvezetői,
ORFK. Vezetőjének helyettesei,
BM. Tanulmányi Osztály vezetője, 
Megyei / budapesti / rendőr-főkapitányok.
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Belügyminisztérium. ”SZIGORÚAN TITKOS!"

Melléklet a Belügyminisz- 
ter 20. sz. parancsához.

Az 1958. év hátralévő időszakára eső nagyobb politikai esemé
nyekkel és évfordulókkal kapcsolatos jelentési kötelezettségek
ről:

Utasítom Vezető Elvtársat, hogy a fenti eseményekkel kapcso
latban a következő rendszer szerint jelentsen:

A szeptember 16.-án kezdődő ENSZ. közgyüléssel kapcsolatban:

Jelentését naponta 15 óráig a B.M. II. Főosztály Tájékoztató 
Osztályának - nemleges esetben is - terjessze fel.

Szeptember 15.-től visszavonásig naponta jelentsen:

a. / az ellenséges kategóriák köreiben tapasztalt hangulatról,
az ENSZ. közgyűlés tényével, napirendjével, az ott elhang
zott felszólalásokkal kapcsolatos véleményükről stb.,

b. / az ENSZ. közgyűlésen tárgyaltakkal összefüggő ellenséges •
tevékenységről /rémhírterjesztés, röpcédulázás, falfir- 
kálás, fenyegetőzés, stb./. 

Az 1958. évi országgyűlési, illetve tanácsválasztásokkal kap
csolatban: 

Szeptember 15.-től november 1.-ig naponta jelentse:

a. / a választás nyilvánosságra hozatala milyen hangulatot vál-
tott ki a hatáskörébe tartozó területen és objektumokban 
lévő ellenséges kategóriák között?

b. / a választási névjegyzék összeállításánál a szavazásból
kizárt személyek magatartásáról, tevékenységéről. Milyen 
intézkedéseket foganatosítottak egyesekkel szemben / a 
személyek teljes nacionáléjával/, különös tekintettel ar
ra, hogy október 23.-a is ebbe az időszakba esik.

Az ellenforradalom kitörésének és leverésének évfordulóján: 

Október 16.-án 15 óráig összefoglalva jelentse az ellenforra- 
dalom megünneplésére, esetleg sztrájkra,- tüntetésre,- gyászün- 
nepségre vagy fegyveres akció előkészítésére utaló jelzéseket.

Október 22-tal 24.-ig, illetve november 3-tól 5-ig naponta je
lentse /a választással kapcsolatos közlendőivel egyidőben/:

a./ az évforduló esetleges megünneplésének tervéről, gyászmeg- 
nyilvánulásáról, sztrájk vagy tüntetés tervéről, szervezé
séről, esetleges sztrájkról, tüntetésről, ellenséges cél
zatú összejövetelekről, stb.
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b. / Ellenséges propaganda tevékenységről, pl: előadások /is -
kolákban, egyéb helyeken/, prédikációk, gyászmisek, „Kos- 
suth-címer, vagy Kossuth-címeres zászló kitűzése, hősök 
sírjának, emlékművének megrongálása, röpcédulák, falfir- 
kálások, izgatások, stb.

c. / az évfordulóval kapcsolatos hangulatról,

d. / az évfordulóval kapcsolatos preventív intézkedésekről és
azok hatásáról, visszhangjáról.

A választások előkészítéséről és lefolyásáról:

November 1.-től 14-ig naponta jelentsen:

a választási előkészületeket zavaró ellenséges megnyilvá-
nulásokról, ellenséges cselekményekről, a területén és az 
objektumaikban lévő ellenséges elemek hangulatáról, stb.

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 41. évfordulóján;

November 6-tól 8-ig naponta jelentsen:

a. / a hangulatról, ellenséges tervekről, az ünnepségek lefo-
lyásának esetleges megzavarásáról, illetve zavartalanságá
ról is,

b. / esetleges szovjetellenes jelszavakról, vagy más szovjet
ellenes akciókról - ellenséges - szovjetellenes, kommunis
ta ellenes cselekményekről. 

A választások ideje alatt: .

November 15.-én 12 órától a választás befejezéséig 2 óránként 
jelentsen:

a. / a választás menetéről,-

b. / a vezető elvtársak szavazásának biztosításáról,

c. / esetleges rendzavarásokról és az ellenséges kategóriák
hangulatáról.

A választások befejezése után:

November 17.-től 22.-ig naponta jelentsen:

a területükhöz tartozó objektumokban az ellenséges szemé
lyek részéről tapasztalható megnyilvánulásokról, rémhírek
ről, stb.

Heti összefoglaló jelentéseket készítsen és szombatonként 12 
óráig terjessze fel az alábbiak szerint:

ÁBTL - 4.2. -10-21/20/1958 /13



- 3 -

Szeptember 1.-től 15-ig:

a. / milyen ellenséges előkészületekről szereztek tudomást,
azok megszakítására hozott intézkedések,

b. / a területükhöz tartozó objektumokban lévő ellenséges
személyek megnyilvánulásairól, terveiről, rémhírekről, 
stb.

Szeptember 15-től november 22.-ig:

értékelje a területén felmerült ellenséges cselekményeket, 
az azokban hozott intézkedéseket, készítsen róluk adat
szerű kimutatást. /Hány személyt és milyen okból vettek 
őrizetbe, szabotázskísérlet, röpcédulázás, izgatás stb. 
miatt. Az őrizetbe vett személyek teljes nacionáléját 
tüntesse fel. Külön mutassa ki, hány főt vettek őrizetbe 
preventív okból és milyen adatok alapján. Az összes őri
zetbe vett személy közül hány főt adtak át az ügyészség
nek, hány főt helyeztek közbiztonsági őrizetbe, bocsátot- 
tak szabadon, stb./

Rendkívüli eseményt - a megtett intézkedésekkel együtt - 
azonnal, soron kívül telefonon, illetve géptávírón /vagy fu
tár utján/ jelentsen.

A napi, illetve összefoglaló jelentések felterjesztésének 
módja:

1. / futár utján,

2. / géptávírón,

3. / telefonon az alábbi felsorolt számokon;

"K” vonal: 31-16
vezetői vonal: 136
városi vonal; 111-675
házi vonal; 52-59
interurbán: 134.

Vezető Elvtársat teszem felelőssé a jelentőszolgálat megszer
vezéséért és a jelentésében szereplő adatok valódiságáért.
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