
BELÜGYMINISZTÉRIUM
Szám: 10-21/24/1958.

A magyar NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
24. számú 

PARANCSA
Budapest, 1958. szeptember 13.-án.

A Belügyminisztérium Kollégiuma 1958. augusztus 12.-i ülésén 
megtárgyalta a BM. Határőrség felderítő szerveinek munkáját. 
Megállapította, hogy 1958. évben értek el eredményt a határ
sértők elleni harcban, mellyel hozzájárultak a határőrizet 
megszilárdításához.
Növekedett a beszervezések mennyisége, beindult az ügyszerű 
feldolgozó munka, jó az együttműködés a kerületi felderítő 
osztályok és a BM. megyei politikai nyomozó osztályok között. 
Javult a felderítő tisztek politikai , szakmai oktatása.
A javulás ellenére megállapítható, hogy a felderítő szervek 
részéről nem folyik elég következetes harc Népköztársaságunk 
határainak védelmében. Túl sok még a büntetlen határsértés. 
A felderítő szervek munkájának színvonala még nem felel meg 
az 59. számú miniszteri parancs követelményeinek. A felderí
tő osztály vezetője, valamint az alárendelt vezetők, felderí
tő tisztek még nem hajtották végre az 59. számú miniszteri pa
rancsban megszabott feladatokat. Alacsony színvonalú a felde
rítő szervek értékelő és tájékoztató munkája.
A határon túli felderítő munka, a konkrét határőrizeti feladatok
tól elvonatkoztatott és ezért nem nyújt kellő segítséget a 
határőrizethez. A Határőrség felderítő szerveinek munkájára 
általában jellemző, hogy nem elég határozott, kezdeményező 
és támadó jellegű.
A Felderítő osztály munkájában meglévő hiányosságok kiküszö
bölése érdekében

megparancsolom: 
1. / Az 59. számú miniszteri parancsban a felderítő munkára

vonatkozó feladatokat a kiképzési év végére maradéktala
nul végre kell hajtania Ennek érdekében a központi felde
rítő osztály vezető tisztjei nyújtsanak segítséget a kerü
leti felderítő szervek munkájához.

2. / Az operatív - hálózati munkát meghatározó miniszteri pa-
rancsokat, szabályzatokat oktatás tárgyává kell tenni és 
abból a felderítő apparátus személyi állományát 1958. ok
tóber 30-ig le kell vizsgáztatni.
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3./  A határontúli hálózatépítő és felderítő munkát a határöve
zetben kell folytatni, aktívabban felhasználva a határöve
zetben élő nyugati kapcsolatokkal rendelkező személyek le
hetőségeit. Ezzel egyidejűleg az Ausztria mélységi terüle
tén feldolgozás alatt lévő ügyeket folyamatosan át kell ad
ni a BM. illetékes operatív osztályainak.

4./  Az eddig ismert ellenséges behatolási csatornák ügynöki át- 
fogása és feldolgozása céljából 1959. december 31-ig ügy
nököket kell beszervezni, vagy telepíteni.

5. / Burgenland területén működő imperialista hírszerző szervek
tevékenységének felderítése céljából 1959. végéig beszerve
zéseket kell végrehajtani a főirányokban lévő csendőr és 
finánc-szervek állományából.

6. / A legális behatolási csatornák aktív feldolgozása céljából
fokozni kell az ügynöki, operatív munkát a Hegyeshalom-i, 
Sopron-i, és a Szentgotthárd-i vasútállomásokra bejáró 
osztrák nyomozók, fináncok és vasutasok között. Ennek ér
dekében a BM. Politikai Nyomozó Főosztály vezetője és a 
BM. Határőrség Országos Parancsnoka által kijelölt bizott
ság vizsgálja felül a fenti helyeken folyó operatív mun
ka állapotát és jelentését 1958. október 15-ig hozzám ter
jessze fel. 

7. / A BM. Politikai Nyomozó Főosztály vezetője a Tanulmányi
osztály vezetőjével biztosítson speciális szakmai tananya
got a határontúli felderítést végző tisztek kiképzéséhez.

8. / A határontúli felderítést végző felderítő tisztek 1961.
végéig kötelesek német nyelvből középfokú vizsgát tenni. 
Ennek anyagi feltételeit a BM. Terv- és Pénzügyi főosz
tály biztosítsa.

9. / A nagyszámú informátor-hálózatot 1959. május 1-ig felül
kell vizsgálni és közülük, akik nem rendelkeznek megfelelő 
hírszerző lehetőséggel és annak megteremtésére lehetőség 
nincs, le kell építeni és mint személyi kapcsolatot kell 
továbbra is a határőrizetben felhasználni.
A konkrét ügyben nem foglalkoztatott informátorokat pedig 
rezidentúrákba kell szervezni.

10. / A nyugatról amnesztia rendelettel visszatért személyeket ,
a nyugatra szökött személyek itthoni kapcsolatait, a volt 
ember- és árucsempészeket felül kell vizsgálni és fokozott 
ellenőrzés alá kell vonni abból a célból, hogy ellenséges 
tevékenységüket idejében felderítsék és megszakítsák.
A büntetésüket letöltött és a határövezetbe visszatért 
ember- és árucsempészek, valamint egyéb határsértők kö
zül, azokra, akiknek határövezetben való tartózkodása 
nem kívánatos, az illetékes megyei rendőr-főkapitányságon 
keresztül, kitiltási javaslatot kell tenni.

11. / A Határőrség Országos Parancsnokság felderítő osztály ve
zetője 1958. év végéig vizsgáltassa felül a feldolgozás 
alatt lévő ügyeket és annak realizálását gyorsítsa meg.
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12. / Különös gondot kell fordítani az ügynökség kiképzésére
és nevelésére. Az ügynökség vezetésé, nevelése, a dekonspi- 
rációtól való megóvása érdekében 1959. év végéig el kell 
érni, hogy az ügynökség számának megfelelő találkozási 
lakással rendelkezzenek.

13. / Magasabb szintre kell emelni a BM. Határőrség felderítő
 osztály értékelő és tájékoztató munkáját, Rendszeresen ér

tékeljék az ellenség támadásának főbb irányait, módszere
it és módszerváltozásait.
Minden év december 31-ig tájékoztató jelentést kell készí
teni Burgenland operatív helyzetéről, valamint esetenként 
az egyes fontosabb eseményekről a BM. Politikai nyomozó fő
osztály és az érintett operatív osztályok részére.

«
14. / Fokozott harcot kell folytatni a befelé irányuló határsér-

tők ellen, úgy délen, mint nyugaton egyaránt. Állandóan
 értékelni kell a kialakult operatív helyzetet és szükség

esetén a célnak megfelelő átcsoportosításokat kell végrehaj
tani, a felderítő szerveken belül.
Az erők helyes felhasználása céljából a II/2. osztály ve
zetője és a BM. Határőr ség felderítő osztály vezetője 1958. 
október 1-ig szervezzenek egy közös megbeszélést a déli me- 
gyei politikai nyomozó osztályok és a Kerületi felderítő 

osztályok munkájának összehangolására.
15./ 'Gyökeresen meg kell javítani a felderítő szervek és a tör

zsek munkakapcsolatát. Rendszeressé kell tenni a rendel
kezésre álló adatok értékelését, kicserélését, egymás tá
jékoztatását. A felderítők rendelkezésére álló, határsér-

• résre utaló helyzeti adatokat közölni kell a hadműveleti 
osztállyal és azzal közös intézkedési tervet kell kidol
gozni a készülő határsértés megakadályozására.
A belügyminiszter első helyettesének 1. számú parancsa ér
telmében tovább kell fokozni az együttműködést a megyei 
politikai nyomozó osztályok és a kerületi felderítő osztá
lyok között.
Meg kell javítani a Határőrség felderítő osztálya és a 
Politikai Nyomozó Főosztály operatív osztályai közötti 
kapcsolatot.
A BM. Politikai Nyomozó Főosztály operatív osztályai rend
szeresen tájékoztassák a Határőrség felderítő osztályát a 
határbiztosítás szempontjából fontos értesülésekről, ugyan
akkor a Határőrség felderítő osztálya adjon tájékoztatást 
az érintett operatív osztálynak a tudomására jutott opera
tív szempontból fontos adatokról. Fenti szervek minden e- 
setben koordinálják a határ vonatkozású ügyekben folytatott 
munkát.

Utasítom a BM. Határőrség Országos Parancsnokát, hogy ezen
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parancsomat az alárendelt szerveinél, az egész felderítő álló- 
mány előtt a rájuk vonatkozó mértékben 1958. szeptember 25-ig 
ismertesse.

Földes László s.k. 
a belügyminiszter első

 helyettese

Kapják: Miniszterhelyettes Elvtársak,
II. Főosztály Vezetőle, Helyettese,
II/l,2,3,,4,5,6,7,8,11,13 osztályok Vezetői ,

Határőrség felderítő szervei, 20 pl.
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