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A Magyar Népköztársaság Belügyminisztériumának Kollégiuma 1958. 
október 15.-én megtárgyalta a BM. II/1. osztály munkáját és 
megállapította:

A BM. II/1. osztály megoldotta a fegyveres erőkön belül ellen
forradalmi tevékenységet kifejtett személyek felderítését és 
felelősségre vonását. Az eljárások alapjában megfeleltek a bün
tetőpolitikáról hozott határozat szellemének. Jelentős segít
séget nyújtottak a fegyveres erők ellenforradalmi elemektől 
való megtisztításához.

Megteremtődött az egészséges, helyes, pártszerű viszony a pa
rancsnokok, politikai tisztek, pártszervezetek és az elhárító 
szolgálat személyi állománya között. A katonai elhárítás állo
mánya alapjában véve felszámolta a múltra jellemző káros és meg
engedhetetlen módszereket és eredményesen küzd e módszerek ma
radványai ellen.

Az ellenforradalom után felülvizsgálták és kiegészítették ügy
nökségüket. Mennyiségileg az ügynökség elegendő, a legfontosabb 
és érzékeny objektumok ügynökséggel biztosítva vannak. Minősé
gileg is javult az ügynökség munkája.

Felderítették és felmérték az ellenforradalom alatt és után 
hazaárulást elkövetett személyeket, rendezték nyilvántartási 
anyagát. Megkezdték a hazaárulók ügyszerű feldolgozását. Intéz
kedéseket tettek az ügynöki operatív munka minőségének megjaví
tására, a vezetés színvonalának emelésére.

Az ellenforradalom leverését követő hónapokban az állomány er
kölcsi-politikai állapota, fegyelmi helyzete rossz volt. A 
pártnak az állambiztonsági munkáról szóló határozata és a vég
rehajtás érdekében tett intézkedések jelentős javulást eredmé
nyeztek. Jelenleg a személyi állomány politikailag szilárd, egy
ségesen követi a párt és a kormány politikáját, képes megoldani 
a ráháruló feladatokat.
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A Belügyminisztérium legutóbbi országos értekezlete határoza
tainak végrehajtása során még nem értek el kielégítő eredménye
ket az operatív hálózati munka minősége megjavítása terén.

A fegyveres erők irányában tevékenykedő kémek felderítésére, 
tevékenységük dokumentálására, elfogására irányuló operatív 
munka nem elég eredményes. Ennek alapvető oka, hogy e célra 
megfelelő számú kvalifikált ügynökséggel nem rendelkeznek. Az 
elhárító tisztek többsége nem ismeri megfelelően a fegyveres 
erők ellen tevékenykedő imperialista hírszerző szervek módsze
reit, kádereit, tevékenységük formáját. A katonai emigrációból, 
a katonai hírszerző szervekről és ügynökségéről nem rendelkez
nek megfelelő adatokkal. A II/2. és II/3. osztályoktól ilyen 
jelzéseket, adatokat kis mértékben kapnak.

Nem kielégítő színvonalon áll az ügynökség nevelése, felhasz
nálása az ellenséges körökben. Az operatív tisztek nem tart
ják be az ügynöki munka alapelveit. Az ügynökség célirányos 
felhasználása, az ellenséges tevékenység konkrét felderítésére 
és dokumentálására történő irányítása nem megfelelő.

Nincsenek ügynökséggel lezárva azok a csatornák, amelyeken 
keresztül a fegyveres erők ellen irányuló ellenséges aknamun
ka megvalósul.

Az operatív feldolgozó munka üteme lassú, körülményes, gyakran 
sablonos. Egyes ellenséges tevékenységre utaló jelzések ellen
őrzése megengedhetetlenül vontatott.

A felderített ellenséges tevékenységre utaló jelzések viszony
lag nagy számához képest, a felfektetett ügyek száma igen ke
vés. Bizonyos tartózkodás mutatkozik az ügydossziék felfekte
tésében.

A személyi állomány jelentős részének általános műveltsége, 
katonai és szakmai képzettségében a követelményektől lemara
dás mutatkozik. Az osztály fegyelmi helyzetében a javulás el
lenére hiányosságok vannak©

A hibák alapvető okai, hogy a vezetők ellenőrző tevékenysége 
nem kielégítő. Gyakran elnézőek, liberálisak beosztottaik' 
hibájával szemben. Egyes operatív tisztek között elvtelen, 
"haveri" szellem alakult ki.

A hiányosságok megszüntetése és a BM. II/1. osztály munkájá
nak megjavítása érdekében

megparancsolom:

1./  A katonai elhárítás egész személyi állománya feladatának 
végrehajtása közben bátran és következetesen támaszkodjon a 
fegyveres erők túlnyomó többségében becsületes, népi demokrá
ciához hű tisztjeire, parancsnokaira és személyi állományára. 
E célból a belügyminiszter és a honvédelmi miniszter 0022. sz. 
közös parancsának megfelelően emeljék tovább a parancsnokok, 
pol. helyettesek és pártszervezetekkel való /szoros/ együtt
működés színvonalát. Fokozzák a kémelhárítás propagálását,
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leplezzék le a fegyveres erők ellen támadó ellenség aknamunká
ját, ezzel érjék el, hogy a fegyveres erők egész személyi állo
mánya mindenben segítse és támogassa munkájukat.

2. / Meg kell szervezni azoknak az elhárítási feladatoknak vég
rehajtását, amelyek a Néphadsereg őszi átszervezéséből adódnak. 
Építsék ki az ügynökséget ezen alakulatoknál. Készüljenek fel a 
hadsereg fegyverzetének korszerűsítéséből adódó elhárítási fel- 
adatok megoldására.

3. / Fordítsanak nagyobb figyelmet a fegyveres erőket kívülről 
támadó ellenséges elemek aknamunkájának felderítésére és lelep
lezésére. E célból fokozzák az ügynöki operatív munkát a kör
nyezetben elhelyezkedő ellenség, a honvéd egyénekkel ellenséges 
célzattal kapcsolatot kiépítő személyek leleplezésére.

4. / A katonai elhárítás valamennyi vezetője és operatív tiszt
je az ügynöki munka minőségének megjavítása érdekében maradék
talanul hajtsa végre a BM. országos értekezletén ezzel kapcso
latban megszabott feladatokat. Ennek érdekében:

a. / Következetesen tartsák be az ügynöki munka alapelveit
rögzítő parancsokat és utasításokat. A vezetők aktivan 
kapcsolódjanak be az ügynöki munkába, neveljék beosz
tottjaikat helyes és célirányos kombinációkra. Ellen
őrizzék beosztottaik felkészülését az ügynöki találko
zókra.

b. / Folytassák az ügynökök és rezidensek kiképzését. Vala
mennyi ügynöknek, ügyben, jelzésben dolgozó hálózatnak 
készítsék el 1958. évben a konkrét felhasználási, veze
tési tervét. Még ez évben szervezzenek be a szükség- 
nek megfelelő "K" és "T” lakást.

5. / Az operatív feldolgozó munkát - különösen a kémgyanus ü- 
gyekben és jelzésekben - gyorsítsák meg, tegyék határozottabbá, 
bátrabbá és támadóbbá, javítsák minőségét.

a. / Fokozzák az illegális gócok, csoportok, kémek behatolás i
csatornáinak felderítését. E gócokba megfelelő, kvalifi
kált ügynökökkel épüljenek be.

b. / Valamennyi kémgyanús jelzés és ügydosszié feldolgozására
készítsenek operatív terveket, ezekbe biztosítsák a kép
zett ügynökök beszervezését vagy bevezetését.

c. / Az imperialista hírszerzés ellenünk dolgozó szervei,
káderei, kémiskolái itthoni bázisaira vonatkozólag sze
rezzenek megfelelő értesüléseket, ennek alapján készül
jenek fel támadásaik elhárítására, leleplezésére, E cél
ból javítsák meg elsősorban a BM. II/2. és II/3. osztá
lyaival az együttműködést. Ezen osztályok nyújtsanak 
messzemenő segítséget a katonai elhárításnak. A BM. 
II/2. osztályával együtt dolgozzák ki az imperialista 
követségek diplomatáinak személyes felderítését megaka
dályozó intézkedéseket, a katonai objektumok védelmének 
biztosítására.
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d. / Derítsék fel a hadseregen belüli /a nemzeti kommunis
ta, nacionalista, revizionista nézetek/ képviselőit 
és ezen nézeteket illegálisan terjesztő személyeket 
és csoportokat. Különösen helyezzenek súlyt a HM. MNVK. 
Néphadsereg Szerkesztősége, tanintézetek és a Honvéd 
Kiadónál elhelyezkedő ilyen elemek felderítésére.

e. / Biztosítsák az elhárító munka eredményességét, első
sorban a HM. MNVK. magasabb egységek törzsei, lőszer 
és robbanóanyag-raktárak, tanintézetek területén el
helyezkedő ellenséges, gyanús elemek időbeni felderí
tése és leleplezése érdekében.

f. / A BM. megyei politikai osztályai a fontosabb katonai
objektumok környékén végzendő elhárító munkában fo
kozottabb mértékben segítsék és támogassák a katonai 
elhárítás szerveit, rendszeresen tájékoztassák okot 
a tudomásukra jutott olyan jelzésekről, amelyek kato- 
naszemélyek ellenséges tevékenységéről felmerülnek*

g. / Építsenek ki kutató ügynökséget mindenekelőtt a fon
tosabb katonai objektumok környékén, r. hazaárulók 
itthoni hozzátartozói és baráti kapcsolatai körében.

h. / Súlyosabb bűncselekményt elkövető hazaárulók hazahí
vását szervezzék meg, ha erre mód nincs, megfelelő 
operatív intézkedésekkel kinti kompromittálásukról 
gondoskodjanak. Ezen intézkedéseket a II/2. és 3. osz
tállyal közösen végezzék.

6. / Javítsák, tegyék feszesebbé, konkrétabbá a. vezetést a ka
tonai elhárítás minden vezetője szintjén* Az állományt készít
sék fel, hogy minden időben és körülmények között képes legyen 
az ellenség elleni harcra. Számolják fel az önelégültséget és 
megnyugvást, a vezetésben még meglévő liberalizmust. Következe
tesen járjanak cl a fegyelmezetlenkedők, a hanyag, rossz munkát 
végzők ellen. Tegyék rendszeressé az ellenőrzést. Több gyakor
lati támogatással, nagyobb igényességgel emeljék az elhárító 
munka színvonalát. Vezessék rá az elhárító apparátust az el
mélyültebb, minőségileg jobb operatív munka végzésére.

7. / Tovább kell szilárdítani a fegyelmet, emelni a személyi 
állomány erkölcsi-politikai állapotának színvonalát. Olyan 
pártszerű légkört kell kialakítani, ahol az operatív tisztek 
segítik elvtársaikat a hibák leküzdésében, bírálják a hibákat, 
fellépnek ellene.

Intézkedéseket kell foganatosítani a személyi állomány politi
kai, katonai és operatív felkészültségének emelése érdekében. 
E célból a katonai elhárítás vezetője dolgozzon ki intézkedési 
tervet, melyet a politikai nyomozó főosztály vezetőjén keresz
tül jóváhagyásra hozzám terjesszen fel.
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8./  A belügyminiszter 1956. évi 53. sz. parancsa értelmében 
biztosítsák a folyamatos tájékoztatást. Érjék el, hogy a felső 
vezetést időben, megfelelő ellenőrzött adatok alapján tájékoz
tassák.

A BM. II/1. osztály vezetője elhárító tiszti értekezleten is
mertesse jelen parancsomat és a parancs végrehajtásával kap
csolatos feladatokat.

 Biszku Béla s.k.
 belügyminiszter

Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,
II. Főosztály vezetője, helyettese, 
II/1. osztály 50 pld.
II/2, II/3 osztály vezetője.
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