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B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M S Z I G O R Ú A N  T I T K O S !

Hatályon kívül helyezve:  7/1976 min. ut.  10-21/32/1967

A M A G Y A R  N É P K Ö Z T Á R S A S Á G  
BEL Ü G Y M I N I S Z T E R  É N E K

Tárgy: A népgazdaság és a társadalmi tulajdon védelmével kapcsolatos 
feladatok a gazdaságirányítás új rendszerében.

A M agyar Szocialista M unkáspárt Központi Bizottsága és a Magyar 
Forradalmi M unkás-Paraszt Kormány határozatai alapján 1968. január 
1-től bevezetésre kerül gazdaságirányításunk új rendszere.

A határozatok eredményes végrehajtása, a szocializmus m egvalósításá
hoz vezető forradalmi útunk egyik döntő állomása. A gazdaságirányítási 
rendszer reform ja, népgazdaságunk további előrehaladását szolgáló, 
nagy horderejű társadalmi-, politikai feladat, melyet dolgozó népünk 
támogat.

A szocialista építés további fejlődésének társadalm i jelentőségét és táv
latait külső- és belső ellenségeink is felismerték, ezért törekszenek pro
pagandájukban a  fenti határozatot lejáratni, annak lényegét elferdíteni. 
Kezdetben ,,a gazdasági csőd, infláció, a  tömeges m unkanélküliség”  je l
szavaival agitáltak ellene, később taktikát változtatva „azonnali jólét, 
ugrásszerűen emelkedő életnívó, kapitalizálódás” , stb. hangoztatásával 
igyekeztek megzavarni a párt és kormány által hozott döntések m egér
tetését.

Az ellenséges elemek és szervek ugyanakkor kutatják a saját elképzelé
seik megvalósíthatóságának lehetőségeit is. M indenekelőtt a  tőkés gaz
daság fejlettségének eltúlzásával, felsőbbrendűségének igazolásával 
törekszenek szakembereinket befolyásolni, egyeseket politikailag és 
anyagilag lekötelezni. Növelik az ún. „kedvezőbb gazdasági ajánlatok” , 
a megrendelések előtti „felm érésekre” te tt kezdeményezéseik számát, 
amelyek nem egy esetben meghaladják a tényleges üzletkötések meny- 
nyiségét, vagy lehetőségét. Az ilyen fedéssel folytatott tevékenységet 
az ellenséges hírszerző szervek felhasználják adatgyűjtésre, állami- 
haditerm elési titkaink felderítésére, magasan képzett szakembereink
„elcsábítására” , stb. Á B T L -4 .2 .-10 -21 /32/1967/1

Budapest, 1967. évi december hó 11-én.
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A párt- és kormány határozatainak eredményes végrehajtása, ezzel ösz-
szefüggésben az ellenséges tevékenység megelőzése, megakadályozása
érdekében

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

I. '/
1. A Belügyminisztérium szerveinek vezetői és beosztottai továbbra is 

törekedjenek a vonatkozó határozatok alapos megismerésére, ame
lyek a  népgazdaság új irányítási módszereivel és szervezeti forriiái- 
val,kapcsolatosak. M unkájukkal járuljanak hozzá a  határozatok 
eredményes megvalósításához, azok feltételeinek — többek között 
a  gazdasági vezetők kezdeményező szerepének, készségének, stb.
— kibontakozásához és érvényesüléséhez.

2. A Belügyminisztérium II. és III. Főcsoportfőnökségének il le té k ^  
szervei, az új gazdaságirányítás rendszerének megvalósítása idő
szakában derítsék fel, előzzék és akadályozzák meg azoknak a sze
mélyeknek, illetve csoportoknak ellenséges, bűnös tevékenységét, 
akik a változásokat hazánk népgazdaságának, a szocialista tábor 
gazdaságának kárára, általában a kapitalista hatalm ak érdekeinkkel 
ellentétes befolyásának kiszélesítésére, vagy saját céljaikra igye
keznek felhasználni.

3. Az illetékes parancsnokok rendszeresen értékeljék, elemezzék az 
ellenséges- bűnöző csoportok és személyek népgazdaság elleni tevé
kenységét, aknamunkájuk, bűncselekményeik irányát és módszereit. 
Ezek alapján biztosítani kell azt, hogy szerveink parancsnokai a 
vonatkozó utasításoknak megfelelően, időben és rendszeresen tá jé
koztathassák a párt- az állami szervek illetékes vezetőit, illetve az 
érin tett gazdasági vezetőket.

4. A szocialista gazdálkodás büntetőjogi védelme a  Belügyminiszté- 
\  rium szerveinek változatlanul fontos feladata. Az új gazdaságirá

nyítási rendszer részletes jogi szabályozása nagyobb részben meg
történt. Ezek figyelembe vételével a bűnüldöző szerveknek továbbra 
is a  jogalkalmazás jogpolitikai elvei szerint kell dolgozniok és 
differenciálniok. A kibocsátásra került jogszabályok alapján a  
Belügyminisztérium minden szervének kötelessége, hogy sajátos 
feladatainak elvégzésével elősegítse a  közgazdaságilag tervbe vett 
célok és intézkedések eredményes megvalósítását.

II.

Az új gazdaságirányítási rendszer bevezetésével előtérbe került 
ágazatok, valamint az államtitok fokozott védelme érdekében

5. A fokozott hatáskörrel és felelősséggel felruházott (közgazgasági, 
pénzügyi) központi-irányító és végrehajtó állami, gazdasági szer
vek, az export-import tevékenység kiszélesítése során érdekeltté 
te tt vállalatok, stb. védelme, a bűncselekmények megelőzése, fel
derítése és megakadályozása érdekében növelni kell az operatív 
munka színvonalát és hatékonyságát.

6. A költségvetésből és bankhitelből megvalósuló nagyberuházások 
vonatkozásában fejleszteni kell az áliambiztonsági operatív felde
rítő munkát. Ezen belül kiemelten kell biztosítani azoknak a beru
házásoknak a védelmét — az előkészítés, tárgyalás, szerződéskötés
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és kivitelezés szakaszában egyaránt — amelyek tőkés vállalatok, 
szervek által vagy azok részvételével kerülnek megvalósításra.

7. A népgazdaság védelmének fokozásával egyidejűleg kutatni kell 
azokat a lehetőségeket, amelyek elősegítik a  BM szerveinek fel
derítő m unkáját.

Elsősorban ott kell kialakítani és biztosítani a  felderítés feltételeit, 
ahol nagyobb lehetőség mutatkozik a  vezető kapitalista országok 
szerveinek ellenünk irányuló gazdasági tervei és akciói felderíté
sére, a  nemzetközi gazdasági fejlődés korszerű (tudományos, mű
szaki-technikai, stb.) eredményeinek operatív megszerzésére, nép
gazdaságunk védelme, illetve továbbfejlesztése érdekében.

8. Meg kell akadályozni, hogy a tőkés államokkal kialakult kapcsola
tainkat az ellenséges szervek állami és haditerm elési titkok, adatok 
megszerzésére felhasználják. A hadiipari objektumokban az ellen
séges tevékenység megelőzését, megakadályozását — biztonsági 
helyzet további erősítése érdekében — kiemelten, a népgazdaság 
általános védelmi feladataitól elkülönítve kell megszervezni.

9. A titkos és szigorúan titkos adatokkal, iratokkal rendelkező irá
nyító szervekben és term elő objektumokban állambiztonsági — 
m indenekelőtt minőségében magasabb szintű — pozíciókat kell 
létrehozni. A nyílt ellenőrzések színvonalas, célirányos alkalmazá
sával, a  hivatalos és társadalm i kapcsolatok hatékonyabb segítsé
gével el kell érni, — különös tekintettel a KGST vonalán — hogy 
az állami- és szolgálati titkok védelme minden szinten megvalósul
jon.

III.

A népgazdaság és a társadalmi tulajdon elleni ellenséges, 
bűnöző tevékenység megelőzése, felderítése, feldolgozása 

^  és megszakítása érdekében

10. A népgazdaság ellen irányuló állam elleni és politikai jellegű bűn
tettek megelőzésének, operatív feldolgozásának országos hatáskör
rel történő irányítása a BM III/II. Csoportfőnökség feladata.

E munkát központi szervei', valamint a  párhuzamos budapesti, me
gyei alosztályok irányítása és segítése útján szervezze meg.

A III/II. Csoportfőnökség biztosítsa a népgazdaság irányító és fon- 
* tosabb term elő objektumainak közvetlen állambiztonsági operatív

védelmét.

11. A BM III/II. Csoportfőnökség központi és párhuzamos szervei fo
kozzák megelőző és felderítő tevékenységüket a népgazdaság te rü 
letén, az alábbiakban meghatározott büntettek gyanúja esetén:

a) Az állam elleni bűntettek köréből kártevés (124. §.), rombolás 
(125. §.), hazaárulás (129. §.), kémkedés (131. §.), a  fenti bűn- 
cselekményekben a  feljelentési kötelezettség elmulasztása (132. 
§.), más szocialista állam ellen elkövetett államelleni bűntettek 
(133. §.).
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b) Az államigazgatás elleni bűntettek köréből: állam titoksértés 
(160. §.), szolgálati titoksértés (161. §.), állam titoksértés felje
lentésének elmulasztása ( §.).

c) A közbiztonság és közrend elleni bűntettek köréből: közveszély 
okozás (190. §.), közérdekű üzem működésének megzavarása

12. A népgazdaság állambiztonsági védelmével megbízott központi, 
budapesti és megyei operatív szervek feladata, hogy a  rájukháruló 
kötelezettségek teljesítésében szorosan együttm űködjenek a  BM II. 
és Ifi. Főcsoportfőnökség érdekelt szerveivel. Biztosítsák és igé
nyeljék a kölcsönös tájékoztatást, egymás segítségét, az állam biz
tonságát, a társadalm i tulajdont veszélyeztető bűncselekmények 
megelőzése, felderítése, feldolgozása, megszakítása céljából.

13. Fokozott figyelemmel kell kísérni a  népgazdaság különböző objek* 
tumaiban dolgozó és az ellenséges propaganda fokozódásának ha
tására aktivizálódó ellenséges elemek, volt elítéltek, stb. m agatar
tását. Ezért a BM III/III. Csoportfőnökség szervei az érin tett állam- 
biztonsági és rendőri operatív szervekkel együttműködve biztosít-

a) A társadalom ra veszélyes ellenséges elemek differenciált, és ha
tékony ellenőrzését a  vonatkozó parancsok és utasítások alap
ján.

b) Az állami és társadalm i rendünkkel szemben fellépő ellenséges 
elemek tevékenységének, különösen az összeesküvés (116— 119. 
§.), lázadás (120— 123. §.), merénylet (126. §.), izgatás (127. 
§.) és rém hírterjesztés (218. §.) bűntetteinek gyanúja esetén 
a bűncselekmények megelőzését, megszakítását, az ügyek 
soron kívüli feldolgozását és az elkövetők törvényes felelősség- 
re vonását.

c) Figyelmet kell fordítani arra , hogy az ellenséges elemek és cso
portok a  nagyjelentőségű politikai és gazdasági intézkedésein
ket, azok hatását uszító céllal kiforgatva, a társadalm i, tömeg
politikai megmozdulásokon, rendez\ényeken — esetleg az álta
luk szervezett akción keresztül — ne használhassák ki párt- és 
rendszer ellenes hangulatkeltésre, vagy ilyen célt szolgáló pro
paganda (falfirkálás, rém hírterjesztés, röpcédula szórás, stb.) 
tevékenységre. A megelőzés érdekében, a fontosabb rendezvé
nyek biztosítására — előzetesen — operatív intézkedési te rve
ket kell készíteni.

14. Az új intézkedések — hatásukat tekintve — feltételezik a gazda
ságosabb irányítást, vezetést, a fokozottabb érdekeltséget a társa
dalmi tulajdon gyarapítására.

Az új helyzet kialakulása ugyanakkor nem zárja ki a  közösség 
kárára elkövethető bűncselekmények lehetőségét. Esetenként a 
bűncselekmények új formáinak kialakulásával, vagy egyes bűntetti 
kategóriák mennyiségi növekedésével is számolni kell. Ennek alap
ján a II. Főcsoportfőnökség illetékes szervein keresztül, a III. Fő
csoportfőnökség illetékes szerveivel együttműködve:

a) A parancsomban megjelölt elvek figyelembe vételével továbbra 
is nagy figyelmet fordítson a  népgazdaság és a társadalm i tu la j
don elleni bűncselekmények elkövetésével gyanúsítható szemé

i ü l .  §.).

sák: (
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lyek, csoportok ellenőrzésére, leleplezésére. Még aktívabban 
törekedjen a népgazdaság és a társadalm i tulajdon elleni bűn
tettek  megelőzésére és felderítésére.

b) Az új gazdaságirányítási rendszer előkészítése során szerzett 
tapasztalatok alapján különösen súlyt kell helyezni és fokozni 
kell a megelőző, felderítő tevékenységet a népgazdaságot, a 
lakosságot sértő bűnös nyerészkedés, spekuláció, az üzérkedés 
korlátozása és visszaszorítása érdekében. Nagy súlyt kell he
lyezni a  korrupciós jellegű bűncselekmények, a  rosszminőségű 
termék forgalombahozatala (230-^-232. §.), minőség hamis ta
núsítása (233. §.), üzérkedés (236. §. ), árdrágítás (238. §.), 
vásárlók m egkárosítása (239. §.), devizagazdálkodást sértő bűn
te tt (247. §.), vám bűntettek (249. §.) megelőzésére, felderítésére 
és megszakítására.

c) Fokozottan kell kutatni és jelezni a bűnözésre alkalmat nyújtó* 
új lehetőségeket, réseket, és a  bűnözők által alkalmazott új mód
szereket. Figyelmet kell fordítani, különösen a lakosság kárára 
irányuló bűncselekmények megakadályozására, az „ügyeskedők” 
leleplezésére, továbbá a helyiipari vonalra, az állami, a szövet
kezeti és a magán szektorok találkozási pontjaira.

15. A BM szerveinek továbbra is fontos feladata a  nagy kárral járó 
rendkívüli események megelőzése.

A II. és III. Főcsoportfőnökség illetékes szerveinek szoros együtt
működése alapján, körültekintéssel kell kivizsgálni a  népgazdaság 
területén előforduló, nagy kárt előidéző eseményeket, azok jellegét, 
okait és a felelős személyek (elkövetők) körét.

IV.

Szervezeti feladatokról és módszerekről

16. A népgazdaság állambiztonsági védelmének hatékonyabbá tétele, 
valamint az elhárítás új feladatokhoz történő igazítása érdekében 
a BM III/II. Csoportfőnökség helyettes vezetőjének közvetlen alá
rendeltségébe tartozzon;

a III/II- 1. Osztály: Feladata a kohó- és gépipar, nehézipar, az 
építőipar és ágazatai, azok m egjelölt objektumainak, valamint 
műszaki és tudományos kutatások eredményeinek védelme,
a  III/II- 10. Osztály: Feladata a külkereskedelem, belkeres
kedelem, pénzügy, munkaügy, mezőgazdaság ágazati és meg
jelölt objektumainak, valamint műszaki és tudományos kuta
tások eredményeinek védelme.

17. Az új gazdaságirányítási rendszer bevezetése a népgazdaság védel
mével összefüggő feladatok végrehajtásában bizonyos módszerbeli 
igazításokat tesz szükségessé.
— A népgazdaság állambiztonsági védelmét a  célszerűségi szem

pontok figyelembe vételével, vonalas és cbjektumi elvek alap
ján kell ellátni és továbbfejleszteni.

— Ezen belül az operatív védelmi feladatokat, pozíciókat, erőket 
és eszközöket a  népgazdaság ágazataiban a kulcsfontosságú 
irányító szervekre és term elő vállalatokra (objektumokra) kell 
összpontosítani.
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— A fenti célkitűzés biztosítása1 érdekében, egyes népgazdasági 
objektumok védelmének megszervezésében, fokozni kell az 
együttműködést a BM II. Főcsoportfőnökség szerveivel.

— A népgazdasági elhárítás, egészében centralizált rendszere 
m ellett, lényegesen bővíteni kell a budapesti, megyei szervek 
feladatait, hatáskörét.

18. A BM III/II. Csoportfőnökség elhárítást végez: a nehézipar, kohó- 
és gépipar, — különös tekintettel a  hadiipar, a KGST — építőipar, 
közlekedés, hírközlés, külkereskedeleim, belkereskedelem, (idegen
forgalom), pénzügyi, mezőgazdaság, továbbá a népgazdaság mű
szaki- tudományos fejlesztésének területén.
A fenti népgazdasági ágazatokat és kiemelt objektumaikat célirá
nyosabb védelmük és az operatív szervek közötti együttműködés 
összehangolása érdekében három kategóriába kell sorolni:

,,A” kategória:
— A M agyar Népköztársaság különösen fontos államtitkaival,, 

(KGST) haditermelési összesített adataival rendelkező minisz
tériumok, országos irányító szervek, tervező, kutató intézetek.

— A hadiipari term ékeket készregyártó üzemek.
— Olyan — a term elést és a lakosság ellátását szolgáló — objek

tumok és intézmények, amelyekben a népgazdaság egészét^ 
vagy a lakosság jelentős hányadát súlyosan érintő károk elő- 
idézhetők.

Az „A” kategóriába sorolt objektumok operatív biztosítását ügy
nökség, hivatalos és társadalmi kapcsolatok igénybevételével kell 
megszervezni. Biztosítani kell az ide tartozó objektumok állandó 
jellegű preventív védelmét. A feladat végrehajtását állambiztonsági 
pozíciók szélesítésével is elő kell segíteni.

,,B” kategória:
— A népgazdaság ágazatait közvetlenül irányító, ellenőrző szer

vek.
— A M inisztertanács által kiemelt különösen fontos beruházások.
— A term ék és term elési kapacitás szempontjából kiemelkedő je

lentőségű üzemek.

A ,,B” kategóriába sorolt objektumok állambiztonsági védelmét 
alapvetően hivatalos, társadalmi kapcsolatok kiépítésével, állambiz- 
tcnsági pozíciók biztosításával és a meglévő ügynökség további 
foglalkoztatásával kell megoldani. Biztosítani kell annak feltételeit* 
hogy szerveink operatív értékű jelzések esetén — konkrét ügyben
— újabb ügynökséget vezessenek be, illetve operatív feldolgozó 
munkát végezzenek.

,,C” kategória:
Az ,,A” és ,,B” kategóriába nem sorolt vonalak és objektumok, 
amennyiben azok szervezett rendőri védelme szükséges.
A ,,C” kategóriába sorolt vonalak és objektumok védelmét operatív 
úton, vagy hivatalos és társadalm i kapcsolatokon keresztül kell biz
tosítani.
(Az ,,A” és ,,B” kategóriákba sorolt, központilag biztosítandó vo
nalak és objektumok jegyzékét az 1. és 2. sz. m elléklet tartalm azza.
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A budapesti és megyei szervek által biztosítandó objektumok jegy
zékét a végrehajtási utasítások m ellékleteként kell kiadni.)

0

19. A három kategóriába sorolt vonalak, objektumok biztosítását a BM 
szervei között a következőképpen kell megosztani:
— az -,,A” kategóriába sorolt vonalak és objektumok operatív biz

tosítása a  BM III/II. Csoportfőnökség és a  párhuzamos buda
pesti, megyei szerveinek feladata;

— a  ,,B” katerógiába tartozó vonalak', objektumok állambiztonsági,. 
védelmét a  BM III/II. Csoportfőnökség, a társadalm i tulajdon 
védelmét a  II/I. Csoportfőnökség, illetve mindkét központi 
szerv párhuzamos budapesti, megyei szervei látják el közösen;

— a ,,C” kategóriába sorolt vonalak-és objektumok biztosítása 
a BM II/I. Csoportfőnökség, illetve a párhuzamos budapesti, 
megyei szerveinek feladata;

— az üzemrendészet szerveivel és a  hozzájuk tartozó polgári fegy
veres őrséggel kapcsolatos feladatokat — mindhárom kategó
riában — a 2027/1960. sz. MT határozat szerint kell végezni.

20. Hazánk népgazdaságának továbbfejlődése nagyjelentőségű tá rsa
dalompolitikai feladat. Eredményes megvalósítása a  Belügyminisz
térium  szerveire is fontos feladatokat hárít, növeli egym ásrautalt
ságukat. Ezért a BM minden szervének kötelessége tovább erősí
teni, még szorosabbá tenni az együttműködést.

V.

Vegyes rendelkezések

Gu A BM II. és III. Főcsoportfőnöke e parancsban foglaltak végrehajtását 
e l vi  utasításban szabályozza.

I . w ^  'V v J f .
'  \ A parancsnokok gondoskodjanak arról, hogy a  személyi állomány meg-

t^bVV L I  ismerje és megértse a gazdaságirányítási rendszer reform jával kapcso- 
( ^  latos tennivalókat.

Az 1965. február 5-én kelt 006. sz. és az 1966. március 19-én kelt 0014. 
sz. miniszteri parancsok népgazdaság elhárítására vonatkozó ellentétes 
rendelkezéseit hatálytalanítom .
Felkérem a  pártbizottságokat és a  pártszervezeteket, hogy segítsék elő 
jelen parancsomban foglaltak eredményes végrehajtását.

BENKEI ANDRÁS s. k.
belügym iniszter

K apják: M iniszterhelyettesek,
Országos parancsnokok,
III. főcsoportfőnök-helyettesek,
III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei, csoportfőnök-helyettesei, 
önálló osztályvezetői,
III/II- I II. Csoportfőnökség beosztott osztályvezetői,
II. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei,
II/I- 1., 2., 3. osztályok vezetői,
Budapesti, megyei rendőrfőkapitányok, helyetteseik.

Készült: 140 példányban.

— 7 —
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Az MNV 2 .  Csoportfönöksége r é s z é r e  h iv a ta lo s ,  m áso la t  k é s z ü l t  a
p a ran c s  I I . ,  I I I .  f e d e z e t é r ő l  és a IV .f e j e z e t  18.  p o n t já n a k  m e g j e l ö l t  
r é s z e i r ő l .
Bp. 1968. 1 . 2 7 . __. f v

(
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SZIGORÚAN TITKOS!

1. sz. melléklet

c

"A" kategóriába sorolt objektum ok:

1. Kohó- és Gépipari Minisztérium

2. Finommechanikai Vállalat

3. Híradótechnikai Vállalat

4. Telefongyár

5. Mechanikai Labor

6. Gamma Optikai Művek •

7. Fegyver és Gázkészülékek Gyára

8. M agyar Optikai Művek

9. Budapesti Rádiótechnikai Gyár

10. Beloiannisz Híradástechnikai Gyár

11. Távközlési K utató Intézet

12. Általános Géptervező Iroda

13. Elektroméchanikai és Finommechanikai Kutató Intézet

14. Középgépipari Készletező Vállalat

15. Híradástechnikai Egyesülés

16. Műszeripari Egyesülés

17. Vaskohászati Egyesülés

18. KGM Tervező Irodái

19. KGM Műszaki Tájékoztató Propaganda Intézet

20. KGM Beruházási Iroda

21. KGM Ipargazdasági Üzemszervezési, Automatizálási Intézet

22. Járműfejlesztési Intézet

23. Nehézipari Minisztérium

24. Országos Gázipari- és Kőolajipari Tröszt

25. Erőmű Tervező Vállalat

26. Országos Gumiipari Vállalat

27. Magyar Alumíniumipari Tröszt

28. Bányagyutacs Gyár

29. Petrolkémiai Beruházó Vállalat

30. Külkereskedelmi Minisztérium

31. NIKEX

32. CHEMOKOMPLEX

33. CHEMOLIMPEX

34. KOMPLEX

— 9 —
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35. TECNOIMPEX

36. TECHNIKA

37. METALIMPEX

38. METRIMPEX

39. .ELEKTROIMFEX >
40. TRANSELEKTRO

41. MINERALIMPEX

42. Képviseleti Vállalatok *

43. 'TESCO

44. M agyar Kereskedelmi Kamara

45. Építésügyi- és Városfejlesztési Minisztérium

46. ÉVM Általános Épülettervező Vállalat

47. ÉM Szakipari Vállalatok

48. M unkaügyi Minisztérium

49. Könnyűipari Minisztérium

50. Belkereskedelmi M inisztérium

51. Pénzügyminisztérium

52. M agyar Nemzeti Bank

53. M agyar Beruházási Bank

54. Bevételi Főigazgatóság

55. Országos Tervhivatal

56. Központi Statisztikai Hivatal

57. Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság

58. Országos Atomenergiai Bizottság

59. Központi Fizikai Kutató Intézet-

60. Ű rkutatási Kormánybizottság

61. KGST Kormányhizottságc-k

62. Mezőgazdasági- és Élelmezésügyi M inisztérium

63. Országos Vízügyi Főigazgatóság

64. Országos Földmérési és Térképészeti Hivatal

65. Hungarofruct

— 10 —
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SZIGORÚAN TITKOS!

2. sz. melléklet

<

<

"B" kategóriába sorolt objektum ok:

1. Csepel Vas- és Fémművek
2. Ganz-Mávag
3. Egyesült Izzó RT
4. Ikarusz
5. Orion
6. Mechanikai Mérőműszerek Gyára
7. Híradástechnikai Ipari K utató Intézet
8. M űszeripari K utató Intézet
9. Ganz Elektromos Készülék Művek

10. MEDICOR
11. Elektronikus Mérőműszerek Gyára
12. REMIX
13. Szerszámgépipari Művek
14. Szerszám és Gépelem Gyárak
15. Elektroakusztikai Gyár
16. Vasipari Kutató Intézet
17. Villamos A utomatikai Intézet
18. Erőmű Beruházó Vállalat
19. Chinoin Gyógyszerárugyár
20. Egyesült Gyógyszerárugyár
21. Kőbányai Gyógyszerárugyár
22. Kőolaj- és Gázipari Tervező Vállalat
23. Energia Gazdálkodási Intézet
24. Vegyiműveket Tervező Vállalat
25. Alumínium Tervező Intézet
26. Magyar Állami Geofizikai Intézet
27. INVEST Vegyipari Beruházó Vállalat
28. Gyógyszerkutató Intézet
29. Gyógyszeripari Egyesülés
30. ALUKER Export Vállalat
31. Kőolaj és Gépipari Anyagellátó és Kereskedelmi Vállalat
32. Országos Aknamélyítő Tröszt
33. Magyar Földtani Intézet
34. Hungária Műanyagfeldolgozó Vállalat
35. Vegyiműveket Szerelő Vállalat
36. Ipari és Mezőgazdasági Tervező Intézet (Radiológiai osztály)
37. ÉVM Beruházó Vállalat
38. Városépítési Tervező Vállalat
39. ÉVM Mélyépítési Tervező Vállalat
40. ÉVM Export Fővállalkozó Vállalat
41. Építéstudományi Intézet
42. ÉVM Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat
43. Vegyipari Egyesülés
44. Magyar Vásár és Kiállítási Iroda
45. MEDIMPEX
46. MOGÜRT

— 11 —
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47. FERUNION
48. LIGNIMPEX
49. MASPED
50. MERT
51. TERIMPEX
52. TANNIMPEX
53. MONIMPEX
54. AGRIMPEX
55. HUNGAROTEX
56. KONSUMEX
57. ÁRTEX
58. LICENCIA
59. K onjuktura és Piackutató Intézet
60. KULTURA
61. Szervezési és Statisztikai Vállalat
62. HUNGAROFILM
63. Országos Vezetőképző Központ
64. Országos Találmányi Hivatal
65. Országos Mérésügyi Hivatal
66. M agyar Szabványügyi Hivatal
67. Központi Izotópkutató és Elosztó Intézet
68. Országos Sugárbiológiai K utató Intézet
69. Országos Meteorológiai Intézet
70. Országos Anyag és Árhivatal
71. Á ruraktározási Hivatal
72. M agyar Külkereskedelmi Bank
73. Pénzintézeti Központ
74. Országos Takarékpénztár
75. Szövetkezetek Országos Szövetsége
76. M agyar Vadkereskedelmi Szövetkezeti Vállalat
77. Országos Mezőgazdasági Fajta- és Termeléstechnikai 

Minősítő Intézet
78. Erdőgazdasági és Faipari értékesítő és Készletező Vállalat
79. Mezőgazdasági Kiállítási Iroda
80. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat
81. Országos Állattenyésztési Felügyelőség
82. Állami Gazdaságok Országos Központja
83. Mezőgazdasági Beruházási Vállalat
84. Agrárgazdasági K utató Intézet
85. Erdészeti Tudományos Intézet
85. OVF Duna—Tiszai Vízinagylétesítményeket Beruházó V állalat
87. OVF Vízügyi Beruházási Igazgatóság
88. OVF Vízügyi Tervező Vállalat
89. OVF Központi Vízminőségi Felügyelet
90. SZÖVOSZ Árucsereforgalmi Iroda (Hungarocoop.),
91. Vízgazdálkodási Kutató Intézet
92. Országos Érc- és Ásványbányászati Vállalat
93. Központi Földtani Hivatal
94. Repülőgépes Növényvédő Állomás
95. Országos Vakcinatermelő Vállalat
96. Filaxia Állati Oltóanyag Termelő Intézet

ÁBTL-4.2.-10-21/32/1967/12
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B E L Ü GYMINISZT É R I U M S Z I G O R Ú J Á N  T I T K O S !

10- 21 /32- a / l  967.

Ksz: 328/10-70

A 032/1967. számú  
B E L Ü G Y M I N I S Z T E R I  P A R A N C S  

m ódosított m ellék lete i

Budapest, 1969. évi december hó 28-án.

"A" kategóriába sorolt objektumok:

1. Kohó- és Gépipari Minisztérium
2. Általános Géptervező Iroda
3. Finommechanikai Vállalat
4. Híradástechnikai Egyesülés
5. Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés
6. Mechanikai Laboratórium Híradástechnikai Kísérleti Vállalat
7. Műszeripari Egyesülés
8. Távközlési Kutató Intézet
9. INTERMETAL

10. Nehézipari Minisztérium
11. Magyar Alumíniumipari Tröszt
12. Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt
13. Építési- és Városfejlesztési Minisztérium
14. Külkereskedelmi Minisztérium
15. CHEMOKOMPLEX KV
16. CHEMOLIMPEX KV.
17. ELEKTROIMPEX KV
18. KOMPLEX KV
19. Képviseleti Vállalatok
20. METALIMPEX KV
21. METRIMPEX KV
22. NIKEX KV
23. TECHNOIMPEX KV
24. TECHNIKA KV
25. TESCO KV
26. TRANSELEKTRO KV
27. Munkaügyi Minisztérium

—  1 —
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28. Pénzügyminisztérium
29. Magyar Beruházási Bank
30. Magyar Külkereskedelmi Bank
31. Magyar Nemzeti Bank
32. Országos Tervhivatal
33. Központi Statisztikai Hivatal
34. Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB)
35. Űrkutatási Kormánybizottság
36. Országos Atomenergia Bizottság
37. Központi Fizikai Kutató Intézet
38. Országos Földmérési és Térképészeti Hivatal
39. Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Titkársága
40. INTRANSZMAS

-  2 -
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3. sz, melléklet.

"B" kategóriába sorolt objektumok:

1. ELEKTROMODUL Magyar Elektrotechnikai
Alkatrészkereskedelmi RT

2. Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet
3. Műszeripari Kutató Intézet
4. Elektromechanikai és Finommechanikai Kutató Intézet
5. Villamos Automatikai Intézet
6. Vasipari Kutató Intézet
7. Erőmű Beruházó Vállalat
8. Magyar Villamos Művek Tröszt
9. Eötvös Loránd Geofizikai Intézet

10. Magyar Állami Földtani Hivatal
11. GEOMINCO Földtani- és Bányászati RT Irodája
12. Kőolaj- és Gázipari Tervező Vállalat
13. Országos Aknamélyítő Tröszt
14. Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat
15. Petrolkémiai Beruházási Vállalat
16. Vegyiműveket Tervező Vállalat
17. Magyar Gyógyszeripari Egyesülés
18. Alumíniumipari Tervező Vállalat
19. Városépítési Tudományos és Tervező Intézet
20. Építéstudományi Intézet
21. EMEXPORT Fővállalkozó Vállalat
22. Ipari Épülettervező Vállalat
23. Mélyépítési Tervező Vállalat
24. Országos Bányaműszaki Felügyelőség
25. AGRIMPEX KV
26. Konjuktúra és Piackutató Intézet
27. KOMSUMEX KV
28. LICENCIA KV
29. LIGNIMPEX KV
30. Magyar Kereskedelmi Kamara
31. Magyar Vásár és Kiállítási Iroda
32. MASPED
33. MEDIMPEX KV
34. MERT
35. MINERALIMPEX KV
36. MONIMPEX KV

_  4 _
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37. MOGÜRT KV
38. TANIMPEX KV
39. Szervezési és Statisztikai Vállalat
40. Állami Biztosító
41. Országos Takarékpénztár
42. Pénzintézeti Központ
43. Országos Vezetőképző Központ
44. Magyar Szabványügyi Hivatal
45. Országos Találmányi Hivatal
46. Országos Mérésügyi Hivatal
47. Országos Anyag- és Árhivatal
48. Automatizálási Kutató Intézet
49. Műszaki Fizikai Kutató Intézet
50. Központi Izotópkutató és Elosztó Intézet
51. Országos Sugárbiológiai Kutató Intézet
52. Országos Meteorológiai Szolgálat
53. Földmérési Intézet
54. IBM Magyarországi KFT
55. Mezőgazdasági Kiállítási Iroda
56. Repülőgépes Növényvédő Állomás
57. Szövetkezetek Országos Szövetsége
58. HUNGAROFRUCT
59. HUNGAROCOOP
60. AGROMAS
61. Központi Vízminőségi Felügyelet
62. Egyesült Izzó RT
63. Csepel Vas- és Fémművek
64. Ganz MÁVAG

K apják: A 032/1967. sz. miniszteri parancs elosztója szerint. 
Készült: 140 példányban.

-  5 -
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B EL Ü GYMINISZTÉRI UM S Z I G O R Ú A N TITKOS!

10-21 /32 /1 /1967 ,

i.

Hatályon kívül  helyezve: 7/1976. min. ut.

'1 1

A 0 3 2 / 1 9 6 7 .  s z á m ú  
B E L Ü G Y M I N I S Z T E R I  P A R A N C S  

I. számú  
VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Budapest, 1963. évi május hó 22-én.

Tárgy: A BM állambiztonsági szerveinek a népgazdaság és a 
társadalmi tulajdon védelmével kapcsolatos feladatai.

Belügyminiszter elvtárs 032/1967. számú parancsa meghatá
rozza az új gazdaságirányítási rendszerben végrehajtandó 
népgazdaság- és társadalmi tulajdonvédelmi belügyi felada
tokat.
A parancsban meghatározott állambiztonsági feladatok egy
séges értelmezése és koordinált, hatékony végrehajtása érde
kében a BM III. Főcsoportfőnökség érintett vezetőit és beosz
tottait az alábbiakra

u t a s í t o m :

1. A BM III. Főcsoportfőnökség valamennyi operatív és 
vizsgálati szerve sajátos feladatainak megfelelően tegyen 
intézkedéseket a népgazdaság, a szocialista országok gaz
dasági együttműködése — a KGST — elleni ellenséges, 
bűnöző tevékenység megelőzésére, felderítésére és elhárí
tására.

2. A központi és megyei szervek vezetői továbbra is folya
matosan tanulmányozzák a gazdaságirányítás új rendsze
rével kapcsolatosan megjelent, illetve a továbbiakban 
megjelenő párt és kormányhatározatokat, a gazdálkodás 
rendszerével összefüggő új jogszabályokat. Gondoskod
janak az ezekből adódó állambiztonsági feladatok meg
valósításáról.

3. A népgazdaság, a társadalmi tulajdon elleni ellenséges, 
bűnös tevékenység megelőzése, felderítése és operatív fel
dolgozása érdekében fokozottabban kell kihasználni a BM
II. és III. Főcsoportfőnökség szerveinek hatékonyabb 
együttműködésében rejlő előnyöket és lehetőségeket.

—  l  —
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A szolgálati ágak közötti kölcsönös tájékoztatás, gyors 
adatcsere megvalósításával biztosítani kell a feltételeit 
annak, hogy az ellenséges, bűnös tevékenységre utaló hír
anyagok, értesülések rövid időn belül az intézkedésre ille
tékes szervekhez kerüljenek.

4. Operatív intézkedésekkel meg kell akadályozni az ellensé
ges hírszerzésnek a szélesedő gazdasági együttműködést 
is felhasználó behatolási terveit és kártevő cselekményeit.
a) Biztosítani kell az olyan kapitalista állampolgárságú 

személyek tevékenységének ellenőrzését, akik beutazá-
. saikat üzleti szempontból indokolatlan kapcsolatok ki

építésére, területükkel össze nem függő információk 
szerzésére, adatfelmérésekre használják fel. Külön fi
gyelmet kell fordítani azokra a személyekre, akik üzleti 
érdekekre hivatkozva kérik beutazásuk engedélyezé
sét, ugyanakkor évek óta üzleti szerződést nem kö
töttek.

b) A kapitalista országokból gyakran beutazó, vagy huza
mosabb ideig bent-tartózkodó, ellenséges tevékenység
gel gyanúsítható átvevők, szakemberek ellenőrzését a '  
területileg illetékes központi, budapesti, megyei szer
vek végezzék és tapasztalataikról rendszeresen tájé
koztassák a párhuzamos központi szerveket.
A feladatot a miniszteri parancs 19. pontjában meg
határozott hatásköri illetékesség alapján kell ellátni.
A " C" kategóriában a budapesti és megyei III/II. alosz
tályok részlegei a BM II/I. Csoportfőnökség szerveivel 
közösen végezzék a szűrési feladatokat.

c) A nagy beruházásokkal összefüggésben fokozott gon
dot kell fordítani a nyugati tőkés cégekkel, kereskedel
mi szervekkel megkötött szerződések teljesítése során 
mutatkozó ellenséges, a népgazdaságra nézve káros 
tendenciák megelőzésére és felderítésére. A körülmé
nyek sokoldalú elemzésével tisztázni és biztosítani kell,
hogy az ilyen jelenségek időben megkülönböztethetők V
legyenek a kifejezetten csak polgári jogilag értékelhető 
szerződésszegésektől. Az ellenőrző, elemző munka so
rán szükséges felfigyelni és vizsgálni, ha:
— az eredeti szerződésben foglalt megállapodásoktól a 

nyugati tőkés üzletfél bűnös szándékkal önkénye
sen eltér, a részszállítások sorrendjét megváltoztat
ja, vagy késedelmesen teljesíti;

— szerződésileg lekötött gyártmányoktól eltérő kon
strukciókat, vagy alkatrészeket szállít;

— műszaki szempontból hibás, vagy rejtett hibaforrá
sokat tartalmazó dokumentációkat, technikai szem
pontból hiányos berendezéseket küld felhaszná
lásra;

— a fentiek a népgazdasági beruházások kivitelezésé
ben lényeges késedelmet, károkat idéznek elő.

5. Növelni kell az operatív munka hatékonyságát a nagyobb 
hatáskörrel felruházott közgazdasági, pénzügyi, munka-
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ügyi szervek, valamint az export-import tevékenység ki- 
szélesítése révén érdekeltté tett vállalatok védelme céljá
ból. Ennek érdekében a BM III/II. Csoportfőnökség és 
alárendelt szervei '
a) tegyenek intézkedéseket a közgazdasági és pénzügyi 

területek hatékonyabb operatív védelmének megszer
vezésére. Fokozott védelmet kell biztosítani az állam
titkoknak, ezen belül a haditermelési, a KGST titkok
nak, összesített és fontos részadatoknak;

b) az export-import tevékenységgel felruházott vállalatok 
védelme érdekében megfelelő szakmai felkészültséggel 
rendelkező személyek beszervezésével erősítsék opera
tív pozícióikat;

c) tanulmányozzák a haditermelési és államtitkok szem
pontjából fontos népgazdasági objektumokat olyan 
szempontból, hogy hol célszerű növelni közvetlen ope
ratív pozíciónkat és azok megvalósítására — a fontos
sági sorrend figyelembevételével — tegyenek javasla
tokat, intézkedéseket;

d) operatív úton is ellenőrizzék a kapitalista országok 
szerveivel, állampolgáraival a hivatalos és magánérint
kezés rendjének, a miniszteri és főhatóság vezetői 
utasítások szerinti betartását; derítsék fel a rendelke
zések megsértőit, illetve kijátszóit;

e) folyamatosan biztosítsák a külföldi munkavállalók elő
zetes ellenőrzését, a kapitalista országokba kiutazó 
munkavállalók állambiztonsági vonatkozású eligazí
tását, — visszatérés után — beszámoltatását.

6. Hatékonyabbá kell tenni a népgazdaság területén az 
államtitkok és KGST titkok védelmét. Az operatív védel
met fokozni kell:
a) az MNK külkereskedelmi szervei, vagy külkereskedel

mi joggal felruházott vállalatai más államokkal, azok 
kereskedelmi szerveivel, vállalataival folytatott gazda
sági tárgyalásainak, megállapodásainak és azok adatai
nak biztosítása érdekében (előkészítő adatoknál is), ha 
azokat az illetékes miniszter, országos hatáskörű szerv 
vezetője államtitkokká minősítette;

b) a KGST állandó kormány-bizottságai államtitkok 
szempontjából fontos hazai és külföldi üléseinek biz
tosítására;

c) az illetékes Állami Földtani Hatóság által meghatáro
zott ásványkincs-készletek és lelőhelyek, földrajzi ko
ordináta adatainak, térképeinek, különösen a hasadó 
anyagok lelőhelyeire, készleteire, termelésére és feldol
gozására vonatkozóan;

d) a népgazdaság szempontjából különösen kiemelkedő 
tudományos kutatások új eredményeinek biztosítására;

e) a Magyar Népköztársaság tulajdonát képező deviza és 
és valutakészletek összesítésére, az állami nemesfém 
és pénzkészletek elhelyezésére vonatkozó adatoknál,
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7. Az államtitok védelmével foglalkozó MT határozatok 
alapján a " titkos" és " szigorúan titkos" adatokkal ren
delkező tervező, irányító szervekben, termelő objektu
mokban nyílt ellenőrzések alkalmazásával is biztosítani 
kell az államtitkok, KGST titkok védelmét, az előforduló 
hibák feltárását.

Ennek érdekében:
a) a BM III/II. Csoportfőnökség és párhuzamos buda

pesti, megyei szervei szúró, — tételes téma, — és álta
lános tételes revizori ellenőrzések kombinált alkalma

zásával segítsék az illetékes állami és gazdasági veze
tőket a TŰK fegyelem megszilárdításában;

b) az érintett központi BM szervek, a titokhoz fűződő kü- 
nösen fontos érdekeket figyelembevéve, fokozott kö
rültekintéssel járjanak el a KGST titkos iratok kezelé-

- sének ellenőrzése során;
c) a BM III/II- 10. Osztály — az érdekelt állami szervek

kel egyeztetve — vizsgálja meg a különböző iratok, 
dokumentációk titkossági szempontból történő minő
sítésének jelenlegi helyzetét. Szükség esetén tegyen 
kezdeményező intézkedést az indokolatlanul nyíltnak, 
vagy titkosnak minősített anyagok tartalmuknak meg
felelő átminősítésére.

8. További biztonsági intézkedéseket kell tenni a haditerve
zési és haditermelés! összesített adatok védelme érdeké
ben a minisztériumok, az országos főhatóságok hadiipar
ral kapcsolatos szerveinél és minden olyan objektumban, 
ahol ilyen irányú kutató, tervező, termelő tevékenységet 
folytatnak. Operatív intézkedéseket kell tenni:
a) a Magyar Népköztársaság és a Varsói Szerződésbe tö

mörült baráti államok között létrejött haditermelési 
szerződések, tervek, hadiipari kapacitások titkainak 
védelmére:

b) a hadiipari gyártmányokkal kapcsolatban az ipari te r
vek, üzemi teljesítmények, felszerelések, a gyártási do
kumentációk, pénzügyi és egyéb gazdasági mutatókra 
vonatkozó adatok, valamint a hadiipari jelentőségű fel
fedezések, találmányok, kutató és kísérleti munkákról 
szóló adatok és összefoglaló jelentések védelmére;

c) a geodézia, a térképészet és a vízügyi szervek által fel
mért hadiipari objektumokra vonatkozó dokumentu
mok és adatok védelmére;

d) az " M" és " KR" készleteket tároló üzemek, raktárak 
védelmére.

9. A hadiipari kutatásokkal és termeléssel foglalkozó objek
tumok biztonsági helyzetének megszilárdítása érdekében:
a) a BM III/II. Csoportfőnökség illetékes szerve országos 

szinten irányítsa, koordinálja, ellenőrizze a hadiipari 
kutatásokkal és termeléssel foglalkozó intézmények, 
üzemek operatív védelmét, a vonalon folyó operatív fel
dolgozó munkát.
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Az Egészségügyi Minisztérium és a felügyelete alá ta r 
tozó honvédelmi államtitkokkal foglalkozó objektumok 
operatív védelmét a BM III/III. Csoportfőnökség vé
gezze;

b) szervezzék meg az ilyen objektumokba belépő kapita
lista állampolgárok s az objektumok iránt illetéktelenül 
érdeklődést tanúsító, ellenséges tevékenységgel gya
núsítható személyek ellenőrzését;

c) a hadiipari objektumokban dolgozó személyekkel kap
csolatban az illetékes BM központi szerv állambizton-

/ság i szempontból folyamatosan biztosítsa a kinevezé
sekre, felvételekre, valamint a nem szocialista orszá
gokba történő kiutazásokra vonatkozó véleményezést;

d) gondoskodni kell arról — az Útlevélosztálvon történő 
figyelőztetés útján —, hogy a hadiipari objektumok
ból, valamint az állami és katonai titkok szempontjából 
különösen jelentős munkakörökből fegyelmileg eltávo
lított, kilépett, vagy áthelyezett személyek — akik ösz- 
szefüggő, fontos államtitkok birtokában vannak — két 
évig hivatalos, vagy magánszemélyként kapitalista or
szágba útlevelet ne kapjanak. Ettől eltérni — indokolt 
esetben — csak az illetékes operatív szervek egyéni el
bírálása alapján lehet;

e) az állami és katonai titkok szempontjából fontos mun
kakörökből, valamint a hadiipari objektumokból disz- 
szidá’t személyek ügyeit — az illetékes társszervekkel 
szorosan együttműködve — az elhárításért felelős 
szervek kötelesek kivizsgálni. (Ennek során a vonat
kozó parancsban foglaltak szerint kell eljárni.) Különö
sen figyelmet kell fordítani annak megállapítására, 
hogy a személy milyen titkos adatok birtokában volt, 
milyen körülmények segítették elő a szökést, kit, mi
lyen mértékben terhel felelősség a disszidálás bekövet
kezéséért;

f) a miniszteri parancs 1. és 2. számú mellékletében fel
sorolt vállalatok kivételével az egyes objektumokban 
rendszeresített ,,M” és ,,KR” készletek tárolásának, 
kezelésének ellenőrzését, operatív védelmét a területi
leg illetékes budapesti, megyei szervek kötelesek vég
rehajtani.

10. Államtitkok és hadiipari titkok védelme a BM minden
szervétől megköveteli a fokozott együttműködést. Ezért:
a) az államtitkok védelmének erősítésére szorosabb mun

kakapcsolatot kell kialakítani a BM III/II., III/III. és 
III/IV. Csoportfőnökségek között;

b) a BM III. Főcsoportfőnökség szervei, az általuk észlelt, 
vagy felderített — a hadiiparral összefüggő — ellensé
ges tevékenységre utaló adataikat adják át a BM III/II. 
Csoportfőnökség 1-es Osztályának;

c) a haditermeléssel foglalkozó objektumokban dolgozó 
személyekkel kapcsolatos állambiztonsági intézkedése
ket, az objektumok operatív elhárítását végző szervek
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kel előzetesen egyeztetni kell. Azokban az esetekben, 
amikor a hadiipari objektumokban dolgozó hivatásos 
katonai állományú személyekkel kell intézkedni, az in
tézkedő szerv köteles a BM III/IV. Csoportfőnökség 
állásfoglalását kikérni.

11. Fokozott figyelmet kell fordítani a népgazdaság különbö
ző-objektumaiban dolgozó, korábban politikai, vagy más 
bűncselekmények miatt elítéltek magatartására:
a) az " A" és " B" kategóriába ̂ sorolt objektumokban dol

gozó " F" dossziés, valamint az operatív alapnyilván
tartásban szereplő személyek munkahelyi ellenőrzésé
ben az érintett szervek szorosan működjenek együtt a 
BM III/III. Csoportfőnökség illetékes szerveivel. Az 
ellenőrzés során keletkezett adatokat az objektum biz
tosításáért felelős szerv folyamatosan adja át a szer
mély ellenőrzését biztosító operatív szervnek;

b) az ,,A” és ,,B” kategóriás objektumokban a megelőzés 
érdekében — amennyiben politikai, biztonsági érdekek 
szükségessé teszik — operatív intézkedési terveket kell 
készíteni a fontosabb rendezvények biztosítására.

12. A népgazdaság eredményes fejlődésének elősegítése, ha
tékonyabb védelme érdekében a BM III/I. és III/II. Cso
portfőnökség szorosan működjön együtt. Ennek során:
a) a BM III/I. Csoportfőnökség lehetőségeihez mérten 

nyújtson segítséget a kémgyanús személyek kapitalista 
külföldön szükséges operatív feldolgozásához. Az el
lenséges szerveknek a magyar népgazdasággal kapcso
latos elképzeléseire, szándékaira, érdeklődési irányára 
vonatkozó, a külföldi személyek gazdasági kémtevé
kenységére, a kiutazó magyar szakemberek korrumpá
lására, kompromittálására vonatkozó megszerzett ada
tait bocsássa a BM III/II. Csoportfőnökség rendelke
zésére;

b) a BM III/II. Csoportfőnökség központi, párhuzamos 
budapesti és megyei szervei nyújtsanak segítséget a 
BM III/I. Csoportfőnökség tudományos, műszaki, hír
szerző tevékenységéhez, a külföldi munkára, telepítés
re alkalmas személyek felkutatásához, a kapitalista or
szágokból beutazó szakemberek operatív feldolgozásá- 
sához és megnyeréséhez, valamint a kiutazó — megfe
lelő hírszerző lehetőségekkel rendelkező — magyar 
szakemberek operatív felkészítéséhez;

c) a III/II. Csoportfőnökség nyújtson segítséget a nép
gazdaság különböző objektumaiban a BM III/I. Cso
portfőnökség által hasznosításra átadott dokumentá
ciók titkosságának védelméhez.

13. A népgazdaság ellen irányuló államelleni, illetve politikai 
jellegű bűntettek megelőzése, feldolgozása során:
a) a BM III/II. Csoportfőnökség illetékes vezetői számol

tassák be és segítsék a budapesti, megyei párhuzamos 
szervek vezetőit feladataik ellátásában;
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b) a budapesti, megyei III/II. alosztályok a feldolgozás 
alatt álló ügyekben, a fontosabb ügyjelzésekben tett 
intézkedéseikről, azok eredményéről kötelesek időben 
és folyamatosan tájékoztatni a BM III/II- 1. és 10. 
osztályok vezetőit, vagy illetékes alosztályvezetőit:

c) azokban az esetekben, amikor a központi vállalat 
üzemegységei több megye területén helyezkednek el, 
a kihelyezett gyáregységek operatív védelmét az érin
tett megyék szervezzék meg, a munkát a központi vál
lalat biztosítására területileg, valamint az A—B —C ka
tegóriában illetékes szervek koordinálják:

d) az ,,A” kategóriába tartozó objektumokban a BM 
III/II. Csoportfőnökség és alárendelt szervei biztosít
sák a népgazdaság, a társadalmi tulajdon elleni bűn
tettek gyanúja vagy azok előkészülete esetén a cselek
mény elsődleges operatív felderítését. Az ilyen módon

[/ szerzett ellenőrzött adataikat rövid úton adják át to
vábbi feldolgozásra a BM II/I. Csoportfőnökségnek, 
illetve párhuzamos szerveinek. A fontosabb ügyekben

#  nyújtsanak további segítséget a rendőri operatív fel-
" dolgozó vizsgálati munkához.

A gazdasági ágazatok általános bűnügyi megelőzésé
hez a BM III/II. Csoportfőnökség és szervei segítsék a 
BM II/I. Csoportfőnökséget és alárendelt szerveit a 
szükséges mértékű hivatalos, társadalmi kapcsolatok 
kialakításában.

14. A BM II I /1. Osztály az érintett operatív szervek részére 
nyújtson fokozott segítséget a népgazdasági elhárítás te
rületén operatív feldolgozás alatt álló ügyek, ügyjelzések 
büntetőjogi minősítése és a bizonyítással kapcsolatos in
tézkedések kérdésében. A vizsgálatra átadott ügyek nyo
mozásának eredményességét és az érintett operatív 
szervekkel együttműködve biztosítsa.

15. A népgazdaság állambiztonsági védelmét a célszerűségi 
fi szempontok figyelembevételével objektumi és vonalas el

vek alapján keli ellátni és továbbfejleszteni:
a) a BM III/II. Csoportfőnökség 1. és 10. osztályai, buda

pesti és megyei párhuzamos szervei, a népgazdaság 
állambiztonsági védelmét, — a belügyminiszteri pa
rancs 18. pontjában meghatározott kategóriák figye
lembevételével — objektumi elv alapján lássák el;

b) a BM III/II. Csoportfőnökség 1. és 10. osztályai a nép
gazdaság kiemelt területein — hadiipari termelés, 
KGST bizottságok, atom- és űrkutatás, Országos Mű
szaki Fejlesztési Bizottság, külföldi munkavállalás — 
országos hatáskörrel, vonalas elv alapján végezzék fel
adataikat.

16. A népgazdaság hatékony védblme érdekében fontos sze
repe van a vezető párt- és állami szervek s vezetők, vala
mint a gazdasági vezetők időben történő tájékoztatásá
nak. A megalapozott, gyors információadás politikai és 
gazdasági károk, bűncselekmények megelőzését segítheti 
elő. Ezért:
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a) a III/II. Csoportfőnökség és párhuzamos szervei rend
szeresen elemezzék az ellenséges elemek népgazdaság 
elleni tevékenységének irányát és módszereit, figyelje
nek fel az új gazdálkodási rendszer érdekeivel ellenté
tes intézkedésekre és a budapesti, megyei szervek ve
hetői — a vonatkozó parancsoknak'megfelelően — 
ezekről időben tájékoztassák a helyi párt, állami szer
vek vezetőit. Fontosabb esetekben tegyenek jelentést 
a BM III/II. Csoportfőnökségnek; r»

b) évenként — legalább egy alkalommal — szükséges a 
népgazdasági ágakban elhelyezkedett ellenséges ele
mek tevékenységét átfogóan a BM III/III., III/IV.,II/I. 
Csoportfőnökség részvételével, valamennyi tapasz
talat összegezésével központi és budapesti, megyei 
szinten értékelni.

17. Az új gazdálkodási rendszerben is nagy jelentősége van 
a gazdasági szervek (vállalatok) vezetői és a Belügymi
nisztérium szervei, összekötői közötti szoros együttműkö
désnek. Ezért a BM III. Főcsoportfőnökség központi és 
megyei parancsnokai, különböző szintű vezetői gondos
kodjanak a gazdasági vezetőkkel történő szorosabb és 
minél szélesebbkörű hivatalos és társadalmi kapcsolatok 
kiépítéséről, továbbfejlesztéséről. A központi és megyei 
szervek parancsnokai a gazdasági vezetőkkel kialakított 
együttműködés során segítsék elő az állambiztonsági ér
dekeknek a gazdaságvezetésben történő érvényesülését. 
A konspirációs szabályok figyelembevételével megtartott 
tájékoztatásokkal, megfontolt javaslatokkal törekedjenek 
a hivatalos és társadalmi kapcsolatok munkájának segíté
sére, az ellenséges tevékenység megelőzősébe való be
vonásukra.

18. A budapesti, megyei politikai osztályok vezetői a hatósági 
területükön történt népgazdasággal kapcsolatos rendkí
vüli eseményekről — vonatkozó parancsban meghatáro
zott módon és esetekben — tartoznak az OHK-n keresztül 
azonnal jelentést tenni a BM III/II. Csoportfőnökség in
tézkedésre jogosult parancsnokának.
a) A népgazdaság területén előforduló rendkívüli esemé

nyeknél a helyszínelést és a nyomozati intézkedéseket 
a BM II/I. Csoportfőnökség budapesti, illetve megyei 
párhuzamos szervei foganatosítják.A BM III/II. Cso
portfőnökség központi, vagy budapesti, megyei párhu
zamos szervei a jelentősebb rendkívüli események hely
színelésén vegyenek részt. Együttműködve a helyszí
nelést folytató nyomozó szervvel, operatív lehetőségeik 
felhasználásával segítsék a rendkívüli események okai
nak, a felelős személyek (elkövetők) kilétének megálla
pítását.

b) Amennyiben az eljárás során az ügyben államellenes 
bűncselekmény alapos gyanúja állapítható meg, az 
operatív felderítés folytatására a BM III. Főcsoport- 
főnökség illetékes szervei, a nyomozás továbbfolytatá
sára pedig a BM I I I / 1. Osztály, vagy a budapesti, me
gyei politikai osztályok vizsgálati szervei illetékesek.

ÁBTL-4.2.-10-21 /32/196 /24
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c) A BM III/II. Csoportfőnökség 1 - c. alosztálya — a 
helyszínen nyújtandó segítségen túlmenően — lássa 
el a rendkívüli esemény kivizsgálásában résztvevő 
szervek közötti koordinációs feladatokat is. Gondos
kodjon arról, hogy a rendkívüli események feltárt 
okainak elemzése nyomán megálapítött körülmények
ről, az illetékes gazdasági vezetők', megelőzés céljából 
időben tájékoztatást, szignalizációt kapjanak.

19. Az objektumok besorolásával kapcsolatos hálózati változ
tatásokat — más területről történő átvétel, más szervnek 
váló átadás, esetleg kizárás — a budapesti, megyei politi
kai osztályok vezetői körültekintően vizsgálják meg. Gon
doskodjanak arról, hogy ügynökséggel kapcsolatos vál
toztatás csak indokolt esetben történjen.

Az " A" és " B" kategóriákba sorolt, budapesti és megyei szer
vek által biztosítandó objektumok jegyzékét az 1. és 2. számú 
melléklet tartalmazza. Felhatalmazom a BM III/II. csoportfő
nököt, hogy indokolt esetben a besoroláson változtatást en- * 
gedélyezzen.

C 1 A fenti feladatok megszervezése és végrehajtása érdekében
— a területi sajátosságoknak megfelelőén — a budapesti, me
gyei szervek vezetői a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Felkérem a  pártbizottságokat és pártszervezeteket, hogy se
gítsék elő j^len utasításomban foglaltak eredményes végre
hajtását.

RÁCZ SÁNDOR K
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes

d

‘Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,
Kapják: Miniszterhelyettesek,

BM I. főcsoportfőnöke,
Főcsoportfőnökhelyettesek,
III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei, csoportfőnök-helyettesei, 
önálló osztályvezetői,
III/II., III/III. Csoportfőnökség beosztott osztályvezetői,
II/I- 1., 2. osztályvezetők,
III/II- 4 ., 10. osztályok alosztályvezetői,
Budapesti, megyei rendőrfőkapitányok, politikai osztályvezetők. 

Készült: 110 példányban.
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SZIGORÚAN TITKOS!

1. sz. melléklet

"A" KATEGÓRIÁBA SOROLT OBJEKTUMOK MEGYEI
BONTÁSBAN

Baranya megye:
Baranya megyei Földhivatal
Pécsi Geodéziai és Kartográfiai Vállalat

* Déldunántúli Vízügyi Igazgatóság
* Mecseki Ércbányászati Vállalat

Bács-Kiskun megye:
Bács-Kiskun megyei Földhivatal

* Bács-Kiskun megyei Vízügyi Igazgatóság, Baja
* ÉVM Fémmunkás Vasszerkezeti Gyára

Békés megye:
Békés megyei Földhivatal

* Körösi Vízügyi Igazgatóság, Gyula

Borsod-Abaúj-Zemplén megye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Földhivatal

* Diósgyőri Gépgyár
; * Észak-Magyarországi Vegyiművek

* Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság, Miskolc

Csongrád megye:
Csongrád megyei Földhivatal

* Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság
cc

Fejér megye:
IKARUSZ (Székesfehérvári Gyáregysége)
Fejér megyei Földhivatal

* Videoton Rádió és Televízió Gyár
* Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
* Dunai Vasmű

Győr-Sopron megye:
Győr-Sopron megyei Földhivatal

* Magyar Vagon és Gépgyár
* Vízügyi Igazgatóság, Győr

— 11 —
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Hajdú-Bihar megye:
Hajdú-Bihar megyei Földhivatal

* Hajdúsági Iparművek
* Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, Debrecen

Heves megye:
Heves megyei Földhivatal

* Finomszerelvénygyár, Eger
* Mátravidéki Fémművek :v

Komárom megye:
Komárom megyei Földhivatal

* Komáromi Kőolajipari Vállalat, Szőny
* Magyar Viscosa Gyár, Nyergesújfalu

Nógrád megye:
Nógrád megyei Földhivatal

Pest megye: (
Pest megyei Földhivatal
Pestvidéki Gépgyár, Szigethalom
Vörös Csillag Traktorgyár Gödöllői Gyáregysége

* Mechanikai Művek, Törökbálint
* Csepel Autógyár, Szigethalom
* Ipari Szerelvény és Gépgyár, Budaörs
* Ipari Műszergyár, Iklad
* Középdunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, Budapest

Somogy megye:
Somogy megyei Földhivatal

* Kőolajvezeték Vállalat, Siófok

Szabolcs-Szatmár megye: (
Szabolcs-Szatmár megyei Földhivatal

* Felsőtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság

Szolnok megye:
Szolnok megyei Földhivatal
Finommechanikai V. Törökszentmiklósi Gyáregysége

* Hűtőgépgyár, Jászberény
* Aprítógépgyár, Jászberény
* Középtiszai Vízügyi Igazgatóság

Tolna megye:
Tolna megyei Földhivatal

* Atomerőmű beinduló építkezése

Vas megye:
Vas megyei Földhivatal

* Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság

— 12 —
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Veszprém megye:
Veszprém megyei Földhivatal
Nehézvegyipari Kutató Intézet
Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet

* „Bakony” Fém és elektromoskészülék Művek
* Nitrokémiai Ipartelepek
* Ipari Robbanóanyaggyár Peremarton 

f '
Zala megye;

Zala megyei Földhivatal

BRFK Politikai Osztály:
Alumínium gy ár

* Danuvia Központi Szerszám és Készülék Gyár
* Elektromechanikai Vállalat
* Gyár és Gépszerelő Vállalat
* Vörös Csillag Traktorgyár

* * EVM Finomkerámiai Országos Vállalat
* Ganz Villamossági Művek
* Láng Gépgyár
* Budapest Főváros Elektromos Művei
* Fővárosi Vízművek
* Fővárosi Gázművek
* Budapesti Közlekedési Vállalat

A *-gal megjelölt objektumokban a budapesti, megyei rendőri szervek vezetői 
határozzák meg, hogy az objektum ok mely — állam titok szempontjából kieme
lendő fontosságú — üzemrészeit kell „A” kategóriában biztosítani A többi 
üzemrészek „B” kategória szerinti elhárítás alá tartoznak,

— 13 —
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SZIGORÚAN TITKOS!

2. sz. melléklet

"B" KATEGÓRIÁBA SOROLT OBJEKTUMOK MEGYEI BONTÁSBAN:

BRFK Politikai Osztály:
Magyar Hajó és Darugyár 
Április 4 Gépgyár 
Öntödei Vállalat 
Magyar Kábelművek 
Villamos Berendezés és Készülék Művek 
Villamosipari Kutató Intézet 
Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat 
Villamosenergiaipari Kutató Intézet 
Országos Villamosenergia Felügyelet 
Bányászati Kutató Intézet 
Bányászati Tervező Intézet 
ÉVM Építésügyi Tájékoztató Központ 
Növényvédelmi Kutató Intézet 
Athenaum Nyomda 
Állami Nyomda 
Egyetemi Nyomda 
Franklin Nyomda 

l '  Kossuth Nyomda
Fővárosi Nyomdaipari Vállalat 
Fővárosi Finommechanikai Vállalat 
Fővárosi Gázkészülékgyártó Vállalat 
Fővárosi Faipari és Kiállítást Kivitelező Vállalat 
Fővárosi Neonberendezéseket Gyártó Vállalat 
Fővárosi Autótaxi Vállalat
Fővárosi Köztisztasági Hivatal (RBV védelmi részleg) 
Fővárosi Csatornázási Művek 
Budapesti Városépítési Tervező Vállalat (BUVÁTI) 
Zrínyi Nyomda
Fővárosi Építőipari Beruházó Vállalt (FÖBER)
OKISZ (Külker, vonala)

Baranya megye:
Mecseki Szénbányák 
Pécsi Hőerőmű
Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Vállalat (DÉDÁSZ)
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Beremendi Cement és Mészművek
ÉVM Pécsi Tervező Vállalat
Baranya megyei Állami Építőipari Vállalat
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága
Magyar Beruházási Bank Megyei Fiókja
Bevételi Főigazgatóság Területi Igazgatósága (Pécs)
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága
Baranya megyei Állami Gazdaságok Főosztálya (Pécs)

t r*

Bács-Kiskun megye:' f '
Kiskunfélegyházi Vegyipari Gépgyár 
Zománcipari Művek (Kecskeméti Gyáregysége)
Bács megyei Állami Építőipari Vállalat 
Budapesti Rádiótechnikai Gyár (Kecskeméti Gyáregys.) 
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága 
Magyar Beruházási Bank Megyei Fiókja 
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága 
Bács megyei Állami Gazdaságok Főosztálya 

(Kecskemét)
Vízgépészeti Vállalat (Tisza II. vízlépcső nagyberuh.)

Békés megye:
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága 
Magyar Beruházási Bank Megyei Fiókja 
ÉVM Orosházi Üveggyár 
Nagyalföldi Kőolaj és Földgáztermelő Vállalat 

Kardoskúti üzeme 
Öntözési és Rizstermesztési Kutató Intézet 

„ÖRKI” (Szarvas)
Békés megyei Kner Nyomda
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága 
Békés megyei Állami Építőipari Vállalat

Borsod-Abaúj-Zemplén megye:
Ózdvidéki Szénbányák
Borsodi Szénbányák
Borsodi Hőerőmű
Tiszapalkonyai Erőmű
December 4. Drótművek
Lenin Kohászati Művek
Ózdi Kohászati Üzemek
Borsodi Vegyikombinát
Tiszavidéki Vegyikombinát
Borsodnádasdi Lemezgyár
Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Vállalat
Miskolci Vízművek
Megyei Vízművek
Sajómenti Vízművek (Kazincbarcika)
Borsod-Heves megyei Állami Gazdaságok Főosztálya 

(Miskolc)
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Helyőmenti Állami Gazdaság 
Nagymiskolci Állami Gazdaság 
Tokaj-Hegyaljai Állami Gazdaság 
Országos Minőségvizsgáló Intézet (OMMI)
Borsodi Mélyépítő Vállalat 
Borsod megyei Állami Építőipari Vállalat 
Miskolc Házépítő Kombinát 
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága 
Magyar Beruházási Bank Megyei Fiókja 
Bevételi Főigazgatóság Területi Igazgatósága (Miskolc) 
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága 
ÉVM Miskolci Tervező Intézet 
Mezőgazdasági Tervező és Beruházási Vállalat 

(MEZÖBER)
Vegyipari Tervező Vállalat 
Tüzeléstechnikai Kutató Intézet 
Országos Érc és Ásványbányászati Vállalat,

Vasércbánya és Előkészítő Mű (Rudabánya) 
Országos Érc és Ásványbányászati Vállalat

Hegyaljai Ásványbányászati Előkészítő Mű

Csongrád megye:
Alföldi Kőolajfúrási Üzem Szegedi üzemegysége 
Nagyalföldi Kőolaj és Földgáztermelő Vállalat 

Szegedi üzeme 
Kőolaj és Gázipari Tervező Vállalat 

Szegedi kirendeltsége 
Dél-Alföldi Gázgyártó és Szolgáltató Vállalat, (Szeged) 
Dél-Magyarországi Áramszolgáltató Vállalat 
OGV Szegedi gyáregysége 
Magyar Kábelművek, Szegedi gyáregysége 
Hódmezővásárhelyi Mérleggyár 
Csongrád megyei Állami Építőipari Vállalat 
ÉVM Szegedi Tervező Vállalat 
Alföldi Porcelángyár
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága 
Magyar Beruházási Bank Megyei Fiókja 
Bevételi Főigazgatóság Területi Igazgatósága (Szeged) 
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága 
Dél-Alföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet 
Megyei Állami Gazdaságok Főosztálya 

(Hódmezővásárhely)

Fejér megye:
Megyei Állami Gazdaságok Főosztálya (Székesfehérvár) 
MTA Martonvásári Mezőgazdasági Kutató Intézet 
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága 
Magyar Beruházási Bank

Megyei és Dunaújvárosi Fiókja
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Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága 
Fejér megyei Bauxitbányák 
Székesfehérvári Könnyűfémmű 
Székesfehérvári Szélesszalag Hengermű 
Fejér megyei Állami Építőipari Vállalat 
SZIM Székesfehérvári Köszörűgépgyár 
Dél-Dunántúli Gázgyártó és Szolgáltató Vállalat 

Székesfehérvári üzeme 
Székesfehérvári Hőerőmű 
ÉVM 26. sz. Építőipari Vállalat, Dunaújváros 
Dunai Papírgyár

Győr-Sopron megye:
Víz- és Csatornaművek
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága 
Mosonmagyaróvári Fémszerelvénygyár (MOFÉM)
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága
Bevételi Főigazgatóság Területi Igazgatósága (Győr) ,y
Észak-dunántúli Áramszolgáltató Vállalat (ÉDÁSZ) '
Győr megyei Állami Építőipari Vállalat
ÉVM Győri Tervező Vállalat
Házépítő Kombinát
Lakk és Festékipari Vállalat
Öntödei Vállalat Győri gyáregysége
MEZŐGÉP
Mezőgazdasági Tervező Intézet (MEZÖBER)
Megyei Állami Gazdaságok Főosztálya (Győr)
Növénynemesítési és Termesztési Kutató Intézet 

(Fertőd, Sopronhorpács)
Lajtahansági Állami Gazdaság 
SZIM Győri Célgépgyár
Magyaróvári Timföldgyár (V

Hajdú-Bihar megye:
Magyar Gördülőcsapágy Művek 
BIOGÁL Gyógyszergyár 
MEDICOR Művek Debreceni Gyáregysége 
Nagyalföldi Kőolaj és Földgáztermelő Vállalat 

(Hajdúszoboszló)
Hajdú megyei Állami Építőipari Vállalat 
Debreceni Konzervgyár, Házgyár Korm. beruh.
ÉVM Debreceni Tervező Vállalat 
Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalat 
Debreceni Víz- és Csatornaművek 
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága 
Magyar Beruházási Bank Megyei Fiókja 
Bevételi Főigazgatóság Területi Igazgatósága

(Debrecen) ,
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága
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Megyei Állami Gazdaságok Főosztálya (Debrecen)
Debreceni Atommag Kutató Intézet
Debreceni Orvostudományi Egyetem Gyógyszertani 

Intézet

Heves megye:
Gyöngyösi Hőerőmű 
Egyesült Izzó Lámpa és Villamossági RT 
(Gyöngyösi Gyáregysége) - 
Mátravidéki Szénbányák 
Országos Érc és Ásványbányászati Vállalat 

Mátrai bánya és Előkészítő Mű 
Mátravidéki Erőmű 
Ötvözetgyár Apci gyáregysége 
Villamos Automatikai Intézet (Egri üzeme)
Vörös Csillag Traktorgyár (Egri gyáregysége)
Heves megyei Állami Építőipari Vállalat 

^  Tisza II. Vízlépcső építése, nagy beruh.
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága 
Magyar Beruházási Bank Megyei Fiókja 
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága 
Heves megyei Tervező Iroda 
TSZ Beruházási Iroda 
Szilvásváradi Állami Gazdaság 
Kompolti Magnemesítő Kutató Intézet 
Szőlészeti Kutató Intézet

Komárom megye:
Lábatlani Papírgyár, nagy beruh.
Almásfüzitői Timföldgyár
SZIM Esztergomi Gyáregység (Marógépgyár)
Laborműszeripari Művek (Esztergom)
Elektronikus Mérőműszerek Gyára 

(Esztergomi relé gyáregysége)
Tatabánya Szénbányák Vállalata és Külkereskedelmi 

Irodája 
Oroszlányi Szénbányák 
Dorogi Szénbányák 
Oroszlányi Hőerőmű Vállalat 
Komárom megyei Állami Építőipari Vállalat 
Tatabányai Cementgyár 
Lábatlani Cementgyár
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága 
Magyar Beruházási Bank Megyei Fiókja 
Megyei Városfejlesztési Beruházási Iroda 
Megyei Állami Gazdaságok Főosztály (Tatabánya) 
Bányászati Aknamélyítő Vállalat,

Tatabányai és dorogi körzete 
Épületelemgyár (Lábatlan)
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Tatabányai Alumíniumkohó 
Tatabányai Hőerőmű Vállalat 
Megyei Mezőgazdasági Beruházási Iroda 
Bábolnai Állami Gazdaság Külkereskedelmi Irodája

Nógrád megye:*■ i
Salgótarjáni Kohászati Üzemek 
Ötvözet Gyár
ÉVM Országos Üvegipari Vállalat
Salgótarjáni Síküveggyár
Nógrádi Szénbányák
Salgótarjáni Erőmű Vállalat
Nógrád megyei Állami Építőipari Vállalat
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága
Magyar Beruházási Bank Megyei Fiókja
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága

Pest megye:
á

Ganz Műszerművek Árammérő Gyára (Gödöllő) '
Híradástechnikai Anyagok Gyára (Vác)
Cement és Mészipari Országos Vállalat (Vác)
Dunai Cement és Mészmű (Vác)
Magyar Hajó és Darugyár Váci Gyáregysége 
Dunai Hőerőmű Vállalat (Százhalombatta)
Dunai Kőolajipari Vállalat (Százhalombatta)
MGM Diósdi Csapágy Gyára (Diósd)
Egyesült Villamosgépgyár 3. sz. gyáregysége (Cegléd)
Telefongyár Bugyi gyáregysége 
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága 
Magyar Beruházási Bank Megyei Felügyelősége 
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága 
Börzsönyi Állami Erdőgazdaság (
Gödöllői Állami Erdőgazdaság 
Pest megyei Tanács ipar- és kereskedelem irányító 

szervei
Pest megyei Tanácsi Tervező Iroda 
Gödöllői Humán Oltóanyagtermelő és Kutató Intézet 
Pest megyei Tanács Mezőgazdasági Osztálya 
Megyei Mezőgazdasági Beruházó Vállalat (MEZŐBER)
Pest megyei Beruházási Vállalat
Megyei Állami Gazdaságok Főosztálya (Budapest)
ÉVM 25-ös Építőipari Vállalat (Budapest)
Forte Fotokémiaipar (Vác)
Budapesti Házépítő Kombinát III. (korm. beruh.)

Somogy megye:
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága 
Magyar Beruházási Bank Megyei Fiókja 
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága

— 20 —

ÁBTL-4.2.-10-21/32/1967/ 36



Megyei Állami Gazdaságok Főosztálya (Kaposvár)
Megyei Beruházási Iroda
Megyei Tanács Iparirányító szervei
Megyei Tanácsi Építőipari Vállalat
Megyei Tanács Mezőgazdasági Osztálya
Somogy megyei Állami Építőipari Vállalat
Kaposvári Villamossági Gyár

Szabolcs-Szatmár megye:
Alkailoida Vegyészeti Gyár (Tiszavasvár)
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága 
Országos Gumiipari Válalat Nyíregyházi Gyáregysége 
Öntödei Vállalat 4. sz. gyáregysége (Kisvárda) 
Szabolcs-Szatmár megyei Állami Építőipari Vállalat. 
Megyei Állami Gazdaságok Főosztálya (Nyíregyháza)-” 
Nyírségi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet 
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága 
Magyar Beruházási Bank Megyei Fiókja 
Nyírbogdányi Kőolajipari Vállalat 
Megyei Beruházási Iroda 
MEZŐBER
ÉVM Nyíregyházi Tervező Vállalat 
Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalat Hőerőmű telepe 

(Nyíregyháza)

Szolnok megye:
Nagyalföldi Kőolaj és Földgáztermelő Vállalat 
Alföldi Kőolajfúrási Üzem 
Tiszamenti Vegyiművek 
Szolnok megyei Állami Építőipari Vállalat 
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága 
Magyar Beruházási Bank Megyei Fiókja 
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága 
MÉM Tiszavidéki Mezőgazdasági Fejlesztési Iroda 

(Tisza II. vízlépcső)
Megyei Állami Gazdaságok Főosztálya (Szolnok) 
Szenttamási Állami Gazdaság
Nagykunsági Mezőgazdasági Kísérleti Kutató Intézet 
Megyei Tanács MG Osztálya

Tolna megye:
MMG Mechanikai Mérőműszerek Gy^ra 

(Szekszárdi gyáregysége)
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága 
Magyar Beruházási Bank Megyei Fiókja 
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága 
Megyei Állami Gazdaságok Főosztálya (Szekszárd) 
Szekszárdi Állami Gazdaság
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Délkelet-Dunántúli MG Kísérleti Intézet (Iregszemcse) 
Tolna megyei Állami Építőipari Vállalat

Vas megye:
Remix Rádiótechnikai Vállalat

(Szombathelyi gyáregysége)
Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár 

(Szombathelyi gyáregysége)
Magyar Nemzeti Bank Megye] Igazgatósága 
Magyar Beruházási Bank Megyei Fiókja 
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága 
Vas megyei Állami Építőipari. Vállalat 
Erdészeti Tudományos Kutató Intézet (Sárvár) 
Országos Agrobotanikai Intézet (Táplánszentkereszt) „

Veszprém megye:
Bakonyi Bauxitbánya
Országos Érc és Ásványbányászati Vállalat

Mangánércbánya és Előkészítő Mű (Úrkút)
Ajkai Timföldgyár és Aluminiumkohó 
Erőmű (Ajka)
November 7. Erőmű (Inota)
Péti Nitrogénművek
Péti Kőolajipari Vállalat (Várpalota II.)
Középdunántúli Szénbányák 
Várpalotai Szénbányák 
Bauxitkutató Vállalat (Balatonalmádi)
Mezőgazdasági Kutató Intézet (Keszthely)
Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat 

Várpalotai üzeme 
Porcelángyár (Herend)
Veszprém megyei Állami Építőipari Vállalat 
DUVEP (Veszprém)
Magyar Hajó és Darugyár (Balatonfüredi gyáregysége) 
UBKM 4. sz. gyáregysége (Elektermax Pápa)
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága,
Magyar Beruházási Bank Megyei Fiókja 
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága 
Megyei Állami Gazdaságok Főosztálya (Keszthely) 
MEZÖBER (Veszprém)
ÉVM Veszprémi Tervező Iroda 
Megyei Beruházási Iroda

Zala megye:
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága 
Magyar Beruházási Bank Megyei Fiókja 
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága 
Dunántúli Kőolaj és Földgáztermelő Vállalat 

(Nagylengyel)
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KŐzépdunántúli Gázszolgáltató és Szerelő Vállalat 
(Nagykanizsa)

Dunántúli Kőolajipari Gépgyár (Nagykanizsa) 
Zalai Kőolajipari Vállalat (Zalaegerszeg) 
Dunántúli Kőolajfúrási Üzem (Nagykanizsa)

■ Nagykanizsai Üveggyár
Zala megyei Állami Építőipari Vállalat

<)
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BELÜG YM INISZTÉRIUM S Z I G O R Ú A N  T I T K O S !

10- 21/32/1- a / 1967. 1. sz. melléklet.

K s z :  3 2 8 / 1 0 - 7 0 0 8 2

A 0 3 2 / 1 9 6 7 .  s z á m ú  
B E L Ü G Y M I N I S Z T E R I  P A R A N C S

' ?

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSÁNAK

"A" és "A*" kategóriába sorolt objektumok megyei bontásban:

Baranya megye:
Baranya megyei Földhivatal
Pécsi Geodéziai és Kartográfiai Vállalat 

*Déldunántúli Vízügyi Igazgatóság 
*Mecseki Ércbányászati Vállalat

Bács-Kiskun megye:
Bács-Kiskun megyei Földhivatal 

*Bács-Kiskun megyei Vízügyi Igazgatóság, Baja

Békés megye:
Békés megyei Földhivatal 

*Körösi Vízügyi Igazgatóság, Gyula

Borsod-Abaúj-Zemplén megye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Földhivatal 

*Diósgyőri Gépgyár 
*Észak-Magyarországi Vegyiművek
*Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság, Miskolc

Csongrád megye:
Csongrád megyei Földhivatal 

*Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság

Fejér megye:
Fejér megyei Földhivatal 

*Video ton Rádió és Televízió Gyár 
*Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
*Dunai Vasmű

I .  SZ.

m ódosított m ellék le te i
Budapest, 1969. évi december hó 28-án.
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Győr-Sopron megye:
Győr-Sopron megyei Földhivatal 

*Magyar Vagon és Gépgyár 
*Vízügyi Igazgatóság, Győr

Hajdú-Bihar megye:
Hajdú-Bihar megyei Földhivatal 

*Hajdúsági Iparművek 
*Tiszántúli Vízügyi Igazgatósági Debrecen

' #

Heves megye:
Heves megyei Földhivatal 

*Finomszerelvénygyár, Eger 
*Mátravidéki Fémművek

Komárom megye:
Komárom megyei Földhivatal

Nógrád megye:
Nógrád megyei Földhivatal

Pest megye:
Pest megyei Földhivatal 
Pestvidéki Gépgyár, Szigethalom 
Vörös Csillag Traktorgyár Gödöllői Gyáregysége 

*Ipari Műszergyár, Iklad 
*Mechanikai Művek, Törökbálint 
*Csepel Autógyár, Szigethalom 
*Ipari Szerelvény és Gépgyár, Budaörs 
*Középdunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, Budapest

Somogy megye:
Somogy megyei Földhivatal
Finommechanikai Vállalat 13. sz. Kaposvári Gyára

Szabolcs-Szatmár megye:
Szabolcs-Szatmár megyei Földhivatal 

*Felsőtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság

Szolnok megye:

Szolnok megyei Földhivatal
Finommechanikai Vállalat Törökszentmiklósi Gyáregysége 

*Hűtőgépgyár, Jászberény 
*Középtiszai Vízügyi Igazgatóság

Tolna megye:

Tolna megyei Földhivatal
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Vas megye:
Vas megyei Földhivatal 

*Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Veszprém megye:
Veszprém megyei Földhivatal 

Bakony” Fém és Elektromoskészülék Művek 
*Nitrokémiai Ipartelepek 
*Ipari Robbanóanyaggyár, Peremarton

Zala megye:
Zala megyei Földhivatal

BRFK Politikai Osztály:
*Beloiannisz Híradástechnikai Gyár 
*Országos Szakipari Vállalat 
*Csőszerelőipari Vállalat 
*Fémmunkás Vállalat
* Villanyszerelőipari Vállalat 
*Budapesti Elektromos Művek 
^Fővárosi Vízművek
* Fővárosi Gázművek 
^Budapesti Közlekedési Vállalat

A *-gal megjelölt objektum okban a budapesti, megyei rendőri szervek vezetői 
határozzák meg, hogy az objektumok mely — állam titok szempontjából ki
emelkedő fontosságú — üzemrészeit kell „A” kategóriában biztosítani. A többi 
üzemrészek „B” kategória szerinti elhárítás alá tartoznak.

— 3 -
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2. sz. melléklet.

%
"B" kategóriába sorolt objektumok megyei bontásban:

Baranya megye:
Beremendi Cement és Mészművek 
Mecseki Szénbányák 
Pécsi Hőerőmű
Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Vállalat (DÉDÁSZ)
Baranya megyei Állami Építőipari Vállalat 
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága 
Magyar Beruházási Bank Megyei Fiókja 
Bevételi Főigazgatóság Területi Igazgatósága, Pécs 
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága

Bács-Kiskun megye:
ÉVM Fémmunkás Vasszerkezeti Gyár 
Kiskunfélegyházi Vegyipari Gépgyár 
Bács megyei Állami Építőipari Vállalat 
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága 
Magyar Beruházási Bank Megyei Fiókja

Békés megye:
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága 
Nagyalföldi Kőolaj és Földgáztermelő Vállalat, kardoskúti üzem 
Öntözési és Rizstermesztési Kutató Intézet ,,ÖRKI” (Szarvas) 
Békés megyei Állami Építőipari Vállalat

Borsod-Abaúj-Zemplén megye:

Özdvidéki Szénbányák
Borsodi Szénbányák
Borsodi Hőerőmű
Tiszapalkonyai Erőmű
Lenin Kohászati Művek
Ózdi Kohászati Üzemek
Borsodi Vegyikombinát
Tiszavidéki Vegyikombinát
Borsodi Mélyépítő Vállalat
Borsod megyei Állami Építőipari Vállalat
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága
Magyar Beruházási Bank Megyei Fiókja
Bevételi Főigazgatóság Területi Igazgatósága, Miskolc
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága
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Csongrád megye:
Nagyalföldi Kutató és Feltáró Vállalat, Szegedi Üzeme 
Nagyalföldi Kőolaj és Földgáztermelő Vállalat, Szegedi Üzeme 
Dél-Alföldi Gázgyártó és Szolgáltató Vállalat, Szeged

Dél-Magyarországi Áramszolgáltató Vállalat
OGV Szegedi Gyáregysége
ÉVM Szegedi Tervező Vállalat v
Magyar Beruházási Bank Megyei Fiókja
Bevételi Főigazgatóság Területi Igazgatósága, Szeged
Dél-Alföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet

Fejér megye: >
IKARUSZ Székesfehérvári Gyáregysége 
MTA Martonvásári Mezőgazdasági Kutató Intézet 
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága 
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága 
Székesfehérvári Könnyűfémmű

Győr-Sopron megye:
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága 
Bevételi Főigazgatóság Területi Igazgatósága, Győr 
Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Vállalat (ÉDÁSZ)
Győr megyei Állami Építőipari Vállalat 
ÉVM Győri Tervező Vállalat
Növénynemesítési és Növénytermesztési Kutató Intézet 

(Fertőd, Sopronhorpács)

Hajdú-Bihar megye:
Magyar Gördülőcsapágy Művek 
Biogál Gyógyszergyár
Nagyalföldi Kőolaj és Földgáztermelő Vállalat, 

hajdúszoboszlói üzemegysége 
Hajdú-Bihar megyei Állami Építőipari Vállalat 
Bevételi Főigazgatóság Területi Igazgatósága, Debrecen 
Debreceni Atommag Kutató Intézet

Heves megye:
Gyöngyösi Hőerőmű
Egyesült Izzólámpa és Villamossági RT Gyöngyösi Gyáregysége 
Mátravidéki Szénbányák 
Mátravidéki Erőmű
Villamos Automatikai Intézet, Egri üzeme 
Tisza II. Vízlépcső építése, nagy beruházás 
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága,
Magyar Beruházási Bank Megyei Fiókja 
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága 
Heves megyei Tervező Iroda
Országos Érc- és Ásványbánya Kutató és Termelő Művek, Eger
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Komárom megye:
Komárom megyei Olajfinomító Vállalat, Szőny 
Magyar Viscosa Gyár, Nyergesújfalu 
Almásfüzitői Timföldgyár
SZIM Esztergomi Gyáregysége (Marógépgyár, Esztergom) 
Műszeripari Művek Esztergom
Tatabányai Szénbányák Vállalata és Külkereskedelmi Irodája
Oroszlányi Szénbányák Vállalat
Dorogi Szénbányák Vállalat
Oroszlányi Hőerőmű Vállalat
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága
Magyar Beruházási Bank Megyei Fiókja
Tatabányai Alumíniumkohó
Tatabányai Hőerőmű Vállalat II.
Bábolnai Állami Gazdaság Külkereskedelmi Irodája -
Lábatlani Finompapírgyár

Nógrád megye:
Salgótarjáni Kohászati Üzemek 
Ötvözet Gyár
Nógrádi Szénbányák Vállalat
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága

Pest megye:
Híradástechnikai Anyagok Gyára, Vác 
Dunai Hőerőmű Vállalat, Százhalombatta 
Dunai Kőolajipari Vállalat, Százhalombatta 
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága 
Magyar Beruházási Bank Megyei Felügyelősége 
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága 
Cement és Mészipari Országos Vállalat, Vác 
Dunai Cement és Mészmű, Vác

Somogy megye:
Kőolajvezeték Vállalat, Siófok 
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága 
Magyar Beruházási Bank Megyei Fiókja 
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága 
Somogy megyei Állami Építőipari Vállalat

Szabolcs megye:
Alkalloida Vegyészeti Gyár, Tiszavasvár 
Országos Gumiipari Vállalat, Pálma Gumigyár,

Nyíregyházi Gyáregysége 
Nyírségi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet

Szolnok megye:
Nagy-Alföldi Kőolaj és Földgáztermelő Vállalat 
Alföldi Kőolajfúrási üzem 
Tiszamenti Vegyiművek
MÉM Tiszavidéki Mezőgazdasági Fejlesztési Iroda
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Tolna megye:
MMG Mechanikai Mérőműszerek Gyára, Szekszárdi Gyáregysége 
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága 
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága 
Délkelet-Dunántúli MG. Kísérleti Intézet, Iregszemcse 
Tolna megyei Állami Építőipari Vállalat

Vas megye:
Remix Rádiótechnikai Vállalat, Szombathelyi Gyáregysége
Magyar Nemzeti Bank Megyei "Igazgatósága
Magyar Beruházási Bank Megyei Fiókja
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága
Vas megyei Állami Építőipari Vállalat
Erdészeti Tudományos Kutató Intézet, Sárvár
Országos Agrobotanikai Intézet, Táplánszentkereszt

Veszprém megye:
Nehézvegyipari Kutató Intézet
Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet
Bakonyi Bauxitbánya
Országos Érc- és Ásványbányászati Vállalat, Mangánérc

bánya és Előkészítő Mű, Ürkút 
Ajkai Timföldgyár és Alumíniumkohó 
Erőmű, Ajka
November 7 Erőmű, Inota
Péti Nitrogénművek
Péti Kőolajipari Vállalat, Várpalota II.
Középdunántúli Szénbányák
Várpalotai Szénbányák
Bauxitkutató Vállalat, Balatonalmádi
Mezőgazdasági Kutató Intézet, Keszthely
Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat, Várpalotai Üzeme
Dunántúli Vízügyi Építőipari Vállalat (DUVEP), Veszprém
Magyar Nemzeti Bank Megyei Igazgatósága
Magyar Beruházási Bank Megyei Fiókja
Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatósága

Zala megye:
Dunántúli Kőolaj és Földgáztermelő Vállalat, Nagylengyel 
Középdunántúli Gázszolgáltató és Szerelő Vállalat, Nagykanizsa 
Dunántúli Kőolajipari Gépgyár, Nagykanizsa 
Zalai Kőolajipari Vállalat, Zalaegerszeg 
Dunántúli Kőolajfúrási Üzem, Nagykanizsa 
Zala megyei Állami Építőipari Vállalat

BRFK Politikai Osztály:
Elektromechanikai Vállalat
Danuvia Központi Szerszám és Készülék Gyár
Alumíniumárugyár
Vörös Csillag Traktorgyár
Gyár és Gépszerelő Vállalat
Bányagyutacsgyár
Fegyver és Gázkészülékek Gyára
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IKARUSZ
ORION
Medicor Művek
Gyógyszerkutató Intézet
Kőbányai Gyógyszerárugyár
Egyesült Gyógyszer és Tápszergyár
Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára RT
Középülettervező Vállalat
ÉVM Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat
Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat
Budapesti Kartográfiai Vállalat és Nyomda
Központi Statisztikai Hivatal Budapesti Igazgatóság

Kapják: a 032/1967. sz. miniszteri parancs I. számú végrehajtási utasításának 
elosztója szerint.

Készült: 110 példányban.
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B ELÜGYMINI SZTÉRI UM S Z I G O R Ú A N  TITKOS !

10-21/32/11/1967. Hatályon kívül helyezve: 7/76 min. ut.

A 0 3 2 / 1 9 6 7 .  s z á m ú  
B E L Ü G Y M I N I S Z T E R I  P A R A N C S  

II. számú  
V ÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Budapest, 1968. évi május hó 22-én.

Tárgy: A 032/1967. sz. belügyminiszteri parancs 
végrehajtása.

A gazdaságirányítás új rendszeréből adódó népgazdasági és 
társadalmi tulajdonvédelmi legfőbb feladatokat a Belügymi

niszter elvtárs 032/1967. sz. parancsa az egész belügyi állo
mány számára meghatározta.
A 032/1967. sz. parancsban meghatározott feladatok végre
hajtása érdekében az alábbi

u t a s í t á s t
adom:

I.

1. A rendőri szervek feladata továbbra is az érvényes jog
szabályok, a büntetőjogalkalmazás jogpolitikai elvei alap
ján, a párt- és a kormány határozatai eredményes végre
hajtásának támogatása. Fokozni kell a népgazdaság és a 
társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett bűntettek meg
előzésére, megszakítására és felderítésére irányuló erőfe
szítéseket. Ez megköveteli a munka minőségének és szer
vezettségének javítását.

2. A II. Főcsoportfőnökség szervei szorosan együttműködve 
a III. Főcsoportfőnökség illetékes szerveivel, előzzék meg, 
illetve derítsék fel azoknak a személyeknek és csoportok
nak bűnös tevékenységét, akik a gazdasági mechanizmus-
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sal kapcsolatos változásokat a népgazdaság, illetve a tá r 
sadalmi tulajdon kárára, saját törvényellenes céljaikra 
igyekeznek felhasználni. Ezért:
a) Minden rendőri szerv és szolgálati ág vezetője sajátos 

feladatainak ellátása során fordítson fokozott figyelmet 
a népgazdaság és a társadalmi tulajdon elleni bűnözés 
megelőzésére és felderítésére.

b) A 'vezetők szervezzék meg az állománytól és más szer
vektől, személyektől érkező jelzések gyűjtését, rendsze
res értékelését. Gondoskodjanak arról, hogy a szolgálati 
ágak közötti jobb együttműködés, kölcsönös tájékozta
tás és gyors adatcsere megvalósításával a bűnös tevé
kenységre utaló híranyagok és jelzések a legrövidebb 
időn belül az intézkedésre illetékes vezetőhöz kerülje
nek.

c) A III. Főcsoportfőnökség hatáskörébe tartozó bűn--” 
tettekre utaló minden ellenőrzött jelzést át kell adni a
III. Főcsoportfőnökség illetékes szervének és annak 
realizálásához is meg kell adni a szükséges támogatást.

3. Főkapitány elvtársak megyei (budapesti) illetékes parancs
nokaikkal rendszeresen értékeljék — az operatív helyzet 
megkövetelte időszakonként — a népgazdaság és a tá rsa 
dalmi tulajdon védelme érdekében folytatott megelőző és 
felderítő munkát. Ennek során elemezzék az együttműkö
dés eredményeit, és határozzák meg a feladatokat.

II.

A bűnügyi helyzetből adódó rendőri feladatok eredményes 
megoldása érdekében:

1. A rendőri szervek vezetői továbbra is folyamatosan ta
nulmányozzák a megjelent és a megjelenő új jogszabályo
kat. Gondoskodjanak az ezekből adódó rendőri feladatok 
kidolgozásáról, megismertetéséről és megoldásáról.

2. a) A gazdaságirányítás új rendszerében megszervezett
legfontosabb új szervekkel és intézményekkel (Bevételi 
Főigazgatóság és igazgatóságok, termelőszövetkezetek 
területi szövetségei, gazdasági döntőbizottságok, álla
mi gazdaságok megyei főosztályai, stb.) ki kell építeni 
a hivatalos kapcsolatot. A rendőri munka során szer
zett és e szervek feladatainak ellátását segítő tapaszta
latokat (információkat) — az előírt szolgálati rendben 
és a konspiráció betartásával — át kell adni számukra. 
A népgazdaság és a társadalmi tulajdonvédelmi bűn
ügyi feladatok megoldásához igényelni kell segítségü
ket.

b) A már meglévő szervek és intézmények egy részének 
megváltoztak a feladatai és ennek megfelelően szerve
zetük is. (PL: a szállítás vonalán) Szerveink kísérjék 
figyelemmel e változásokat, hogy a rendőri munkát — 
szükség esetén — hozzá igazíthassák.
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3. A rendőri szervek rendszeresen kutassák és elemezzék az 
új bűnelkövetési lehetőségeket és módszereket. Figyelje
nek fel az új mechanizmus szellemével ellentétesnek tűnő 
intézkedésekre és a járási (kerületi) megyei (budapesti) 
rendőri vezetők adjanak ezekről gyors és rendszeres tá
jékoztatást a helyi párt- állami és gazdasági szervek ve
zetőinek és ha országos jelentőségű, tegyenek róluk jelen
tést a BM II/I. Csoportfőnökségnek. A BM II/I. csoport
főnök és a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok ve
zetői gondoskodjanak arról, hogy a beérkezett adatokról 
a III. Főcsoportfőnökség illetékes szervei tájékoztatást 
kapjanak.

4. A BM II/I. Csoportfőnökség a " Módszertani ismertető-" n 
keresztül rendszeresen adjon tájékoztatást valamennyi 
rendőri bűnüldöző szerv eligazítása céljából az ismertté 
vált új bűnelkövetési és felderítési, valamint a megelőzési 
módszerekről.

5. A rendőri szervek azokban az objektumokban, ahol meg
előző és felderítő munkát végeznek a 0024/1966. BM sz.

{ parancs értelmében kísérjék figyelemmel a gyakran be
utazó, vagy huzamosabb ideig itt tartózkodó — a kapi
talista külföldről érkezett — átvevők, szakemberek, stb. 
tevékenységét és a III. Főcsoportfőnökség illetékes szer
veit a megállapítottakról folyamatosan tájékoztassák.

6. Az egyes népgazdasági ágak (területek, gazdasági egysé
gek) bűnügyi operatív helyzetének átfogó értékelése éven
te rendszeresen történjen. Az értékelés során elemezni 
kell az elkövetési lehetőségeket és módszereket, a megelő
zés módjait. A BM II/I. Csoportfőnökség és a megyei (bu
dapesti) főkapitányságok, a járási (kerületi) kapitánysá
gok tapasztalatait is belefoglalva javaslatokat is ta r ta l
mazó értékeléseiket a szolgálati út betartásával küldjék 
meg tájékoztatásul az illetékes pártszerveknek, illetve az 
intézkedésre jogosult állami és gazdasági szervek vezetői-

£  nek.
Javasolják, hogy az illetékes párt- és állami, valamint gaz
dasági szervek időközönként tűzzék napirendre és tá r 
gyalják meg a népgazdaság és a társadalmi tulajdon 
elleni bűntettek alakulását, a felmerült problémákat és 
határozzák meg a feladatokat.

7. Tovább kell fokozni a társadalmi erőknek a népgazdaság 
és a társadalmi tulajdon védelmébe történő bevonását.
a) Ennek érdekében az önkéntes rendőröket, munkásőrö

ket, stb. konkrét feladatokkal kell ellátni.
b) Szorosabbra kell fűzni a kapcsolatokat a KISZ szerve

zeteivel. Ennek során támaszkodni kell a KISZ Ifjú 
Gárda és a KISZ Radar Mozgalomra is. Nagyobb lehe
tőséget kell teremteni az ifjúság aktivizálására, ehhez 
fel kell használni az osztályfőnöki órák lehetőségeit.

c) Az 1031/1967. (X. 12.) Korm. sz. határozat IV. A. 1. 
pont előírja, hogy: ,,A " Kiváló dolgozó" jelvényt és a 
vele járó oklevelet elnyerhetik azok a dolgozók, akik 
............. a társadalmi tulajdon megóvásában eredmé-
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nyesen vettek részt” . Rendőri szerveink éljenek ezzel 
a lehetőséggel és a határozat érvényesülését saját ta
pasztalataik átadásával segítsék elő.

8. A 2027/1960. MT sz. határozat alapján fokozott segítsé
get kell nyújtani az üzemrendészet (a polgári fegyveres 
őrség) kiképzéséhez és eligazításához, hogy az új körül
mények adta feladataikat is eredményesen oldhassák meg. 
Javaslatot kell tenni, — ahol ezt az operatív helyzet indo
kolja és még nem történt meg — az üzemrendészet, illetve 
az őrség megszervezésére. %

9. Fokozott figyelmet kell fordítani a Magyar Népköztársa
ság tulajdonát képező nemesfém és pénzkészletek elhelye
zésének és szállításának, valamint nemzeti kincseink (mu
zeális értékek, képzőművészeti álkotások) őrzésének biz
tonságára.
a) A BM II/I. Csoportfőnökség — évente legalább egy al

kalommal vizsgálja meg a devizakészletek őrzésének és 
a nemesfémek szállításának biztonságát. A feladat el
végzéséhez igényeljék a III/II. Csoportfőnökség illeté
kes szerveinek segítségét.

b) A közrendvédelmi őr- és járőrszolgálat, valamint a 
nyomozó portyaszolgálat során feladatul kell adni az 
értékesebb, jelentősebb anyagkészleteket tároló üze
mek, raktárak biztonságának ellenőrzését. Minden me
gyei (budapesti) rendőri szerv vezetője gondoskodjon 
arról, hogy a bűnügyi és közrendvédelmi szolgálat pa
rancsnokai a szolgálat megszervezése érdekében ren
delkezzenek ezen objektumokról készített kimutatás
sal.

10. Tapasztalataink átadásával is elő kell segíteni, hogy a gaz
dasági vezetők fokozott gondot fordítsanak a vállalatok
nál, gazdasági egységeknél maradó nagyobb pénzössze
gek biztonságos őrzésére, illetve szállítására. A megyei 
(budapesti) rendőri szervek vezetői kísérjék figyelemmel 
és segítsék elő a pénzkezeléssel, szállítással és megőrzés
sel kapcsolatban kiadott 1/1964. sz. (I. 24.) PM rendelet 
betartását. A rendelet megsértése esetén azonnal tétessék 
meg a szükséges intézkedéseket a hiányosságok felszá
molására.

11. Az 1035/1967. (XI. 19.) számú a beruházásokkál össze
függő hatósági eljárások egyszerűsítéséről szóló kor
mányhatározat több tekintetben kijelölte szakhatóság
ként a rendőri szerveket. E lehetőséget a vagyonvédelem 
és a közlekedés biztonsága érdekében szerveink követke
zetesen használják ki.

III.

A helyesen felmért operatív helyzeten nyugvó súlypontképzés 
a jó bűnügyi megelőző és felderítő munka alapja. A súlyponti 
vonalak (területek) megállapítása folyamatos feladat, mely
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vezető elvtársakat továbbra is a helyzet rendszeres és helyi 
értékelésére kötelezi.
A 032/1967. BM parancs 14. pontjának megfelelően jelenleg 
elsősorban az alábbi területeket kell súlypontként kezelni:
1. A szervezett spekulációs tevékenység megelőzését és fel

felderítését. Jelezzék ha egyes területeken és áruféleségek
ben — esetleg csak elosztási zavarokból eredő — hiányt, 
ellátatlanságot tapasztalnak. Ez — különösen az első idő
szakban — a spekulációs, üzérkedő magatartások elszapo
rodását eredményezheti. Ennek megakadályozása érdeké
ben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hiánycikkek 
körének alakulását, az áruhiányt előidéző magatartást, az 
indokolatlan közbenső kereskedést, a méltányos hasznot 
meghaladó nyereségre való törekvést.

2. A korrupciós jellegű bűntettek megelőzése és felderítése 
érdekében fokozni kell;
— a korrupcióra utaló adatok, jelzések, rendszeres gyűj

tését, elemzését,
— az ügynökség ilyen irányú feladatokkal történő ellá

tását,
— a helyenként fennmaradó ellátatlanságra és az eseten

ként helytelenül alkalmazott " anyagi ösztönzésre" te-
. kintettel, különösen az anyagbeszerzési területek rend

szeres figyelemmel kísérését,
— az ügyrendi előírások megsértésének felderítését,
— a jogosulatlan engedélyek kiadásának leleplezését,
— az állami (szövetkezeti) és a magánszektor érintkezési 

pontjainak ellenőrzését.

3. Javítani kell a fogyasztók érdekeinek rendőri eszközökkel 
való védelmét, a termékek minőségét sértő magatartások 
felderítését. Ennek érdekében:
a) Figyelemmel kell kísérni a társadalmi ellenőrök, a keres

kedelmi felügyelőségek és egyéb szervek ellenőrzési 
megállapításait. A folyamatos tájékozódás, valamint a 
saját adatok alapján határolják be a rendszeres elköve
tők körét és eljárások differenciált indításával akadá
lyozzák meg tevékenységüket.

b) A 6/1967. (XI. 15.) BkM számú rendelet 1. §. (1) bekez
dése a kereskedelmi dolgozók munkaviszonya vonatko
zásában előírja, hogy: " Meg kell szüntetni annak a dol
gozónak a munkaviszonyát, a k i t ...........— az Állami
Kereskedelmi Felügyelőség, vagy a szabálysértési ható
ság két éven belül a társadalmi tulajdont, vagy a fo
gyasztókat károsító m agatartása miatt háromízben jog
erősen megbírságolt."
Rendőri szerveink e rendelet hatálvosulásához sajátos 
eszközeikkel adjanak segítséget.

4. a) A rendőri szervek segítsék elő, hogy az a rra  hivatott
állami és gazdasági szervek észlelni tudják, ha a csoport
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(vállalati) vagy az egyéni érdekek a megengedettnél job
ban előtérbe kerültek és a népgazdasági érdeket veszé
lyeztetik. A beszerzett adatok értékelése, elemzése után 
bűncselekmény alapos gyanúja esetén indítsanak eljá
rást.

b) Az 1/1968. (I. 16.) Korm. sz. rendeletben foglalt felté
telek fennforgása esetén javaslatot kell tenni az ügyész
ségen keresztül gazdasági bírság kiszabására.

IV.

A minden részletre kiterjedő előírások megszüntetése előfelté
tele a gazdasági vezetés önállósága növelésének. A részletes
előírások megszüntetését esetenként bűnöző elemek kihasz
nálhatják. Uzelmeik megelőzésének, illetve leleplezésének 
szükségessége tovább növeli a rendőrség bűnmegelőző és fel
derítő tevékenységében a bűnügyi operatív eszközök és mód- \ )  
szerek használatának jelentőségét.

1. a) Az " A" kategóriába sorolt objektumok (a 032/1967. sz.
belügyminiszteri parancs és az ezzel összefüggő I. sz. 
végrehajtási utasítás mellékletei szerint) társadalmi 
tulajdon védelmének operatív biztosítása a BM III/II. 
Csoportfőnökség és alárendelt szerveinek feladata. A 
III/II. Csoportfőnökség szervei a fenti objektumokban 
a népgazdaság és a társadalmi tulajdon ellen elkövetett 
bűncselekmények gyanúját megalapozó elsődleges el
lenőrzött jelzéseket megküldik a II/I. Csoportfőnökség 
illetékes szerveinek.

b) Az "A" kategóriába sorolt objektumok (szervek) haté
konyabb védelme érdekében a II/I. Csoportfőnökség
szervei, a III/II. Csoportfőnökség illetékes szerveivel ^
szorosan együttműködve végezzék feladataikat. Az álta- v
lános bűnügyi megelőzés érdekében a II. Főcsoport- 
főnökség Ügyrendjében meghatározottak szerint a II/I. 
Csoportfőnökség illetékes szervei az ,,A” kategóriába 
tartozó objektumok, irányító szervek vezetőivel ta r tsa
nak hivatalos és társadalmi kapcsolatot. A konkrét 
ügyek feldolgozására szükség esetén foglalkoztassanak 
hálózatot.

c) A II. Főcsoportfőnökség illetékes szervei, — amennyi
ben az operatív helyzet szükségessé teszi — a kihelye
zett egységek (üzemek) rendőri védelme, a bűncselek
mények megelőzése érdekében — a főkapitány elvtárs 
előzetes jóváhagyása alapján — ügynökséget szervez
hetnek az ,,A” kategóriába sorolt olyan objektumokban 
és szervekben (trösztökben, országos vállalatokban, 
egyesülésekben, stb.) amelyeknek egységei (üzemei) 
több megye területén helyezkednek el.

2. Jelen utasítás melléklete tartalmazza a ,,B” kategóriájú 
objektumok közül azokat, amelyekben a népgazdaság és a
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társadalmi tulajdon védelméből a rendőrségre háruló fel
adatokat a BM II/I- 1. Osztály látja el. A szükséges változ
tatásokra (új objektumok felvétele, illetve egyesek leadása) 
felhatalmazom a BM II/I. csoportfőnökét.

3. A megyei (budapesti) főkapitányok a 032/1967. BM pa
rancs  sz. mellékletében foglalt " B" kategóriába sorolt, 
valamint ezen utasítás mellékletében foglalt objektumok fi
gyelembevételével a terület bűnügyi operatív helyzetének, 
a kialakított súlypontoknak megfelelően — megyei (buda
pesti) szinten 1968. július 1-ig, v járási, városi (kerületi) 
szinten 1968. október 1-ig állíttassák össze és hagyják 
jóvá azon objektumok jegyzékét, amelyek szervezett rend
őri védelme szükséges.

4. A " C" kategóriába tartoznak azok az ,,A” és ,,B” kategó
riába nem sorolt vonalak és objektumok, amelyek szerve
zett rendőri védelme szükséges. E vonalak és objektumok 
védelmét operatív úton, vagy hivatalos- és társadalmi kap
csolaton keresztül (esetleg mindkettővel) kell biztosítani.

CD 5. A rendőri szervek vezetői gondoskodjanak arról, hogy a
legfertőzöttebb vonalakon és objektumokban megfelelő 
számú és kvalifikáltságú ügynökséget szervezzenek. Az 
ügynökség megelőző és felderítő munkája központi fel
adatául a szervezett bűnözés elleni harcot kell kijelölni.
a) Az új gazdasági mechanizmusban előtérbe került köz- 

gazdasági, pénzügyi stb. módszerek, eszközök megkö
vetelik a nagyobb felkészültséggel, szakismerettel ren
delkező ügynökség kialakítását. A megyei (budapesti) 
főkapitányságok törekedjenek olyan ügynökök szerve
zésére, akik kutató, illetve konzultatív tevékenységre is 
felhasználhatók.

<D

b) Fokozni kell a nagy kvalifikáltságú, az egész megyére 
vagy több megyére kiterjedő hírszerzési lehetőséggel 
rendelkező ügynökök szervezését.

c) Az ügynökség minden tagjának hírszerző lehetőségi 
körén belül és saját vonalán (területén) kívül, rendszere
sen feladatul kell adni;
— az ellenséges tevékenységre utaló adatok jelzését,
— a bűncselekmények elkövetését elősegítő okok, lehe

tőségek, rések, lazaságok jelzését,
— a korrupciós jellegű bűncselekmények és az
— idegenforgalomhoz kapcsolódó egyes bűntettek fel

derítését (deviza- és vámbűntettek, stb.).
d) Az ügynökség számát az operatív helyzet követelmé

nyeinek figyelembevételével, elsősorban a járási (városi, 
kerületi) kapitányságokon kell növelni, a bűnügyi lehe
tőségeknek megfelelően.
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V.

A II/I. Csoportfőnökség országosan, a megyei (budapesti) fő- 
kapitányságok helyileg kísérjék figyelemmel és folyamatosan 
értékeljék a gazdasági életben bekövetkezett változásoknak 
a bűnözés alakulására gyakorolt hatását. Az eddigi változások 
szükségessé teszik:

1. A mezőgazdasági és élelmezésügyi szakigazgatás összevo
nása következtében az eddig a kereskedelmi alosztályokon 
(csoportokon) belüli élelmiszeripari vonal (csoport) átadá
sát a mezőgazdasági alosztályok (csoportok) részére.

2. Az idegenforgalom számszerű növekedése, az ehhez kap
csolódó szolgáltatási, beruházási., stb. feladatok megoldása 
komplex feladatként jelentkezik. Ezért a II/I- 1. Osztályo
kon és a kapitányságokon a már meglévő deviza- és vám
bűntetti vonalvezetők (Budapesten alosztály) eddigi tevé
kenységét e területre is ki kell szélesíteni és ennek megfele
lően a megnevezést is " idegenforgalmi vonalvezető"-re 
(alosztályra) kell változtatni.

Az 1. és 2. pontban foglaltaknak az állománytáblán való átve
zetéséről gondoskodni kell.
3. Néhány vonal kialakítását, illetve súlypontként kezelését:

a) A tanácsi gazdálkodó szervek és intézmények bűnügyi 
fertőzöttsége és veszélyeztetettsége nagy. Önállóságuk 
is nagymértékben nő, ezért e területet önálló vonalként 
kell kezelni.

b) Az áru- és személyszállítás a vasútról az eddigeknél is 
nagyobb mértékben és gyorsabb ütemben el fog tolódni 
a közútra. Ennek megfelelően a közúti szállítás társa
dalmi tulajdonvédelmi kérdéseit fontos feladatként kell 
kezelni. Az eddigi AKÖV vonalat, illetve az e téren vég
zett munkát ilyen értelemben ki kell szélesíteni.

4. A gazdaságirányítás új rendszerében a vállalatok önálló
sága nagymértékben fokozódott. A gazdasági élet és ezzel 
kapcsolatban a bűnüldözés problémái is a vállalatoknál, a 
gazdálkodó egységeknél jelentkeznek. Ennek következté
ben nagymértékben megnő a városi, járási (kerületi) kapi
tányságok népgazdaság és társadalmi tulajdonvédelmi fel 
adata.

Ezért:
a) A járási (kerületi) kapitányságok fokozzák a népgazda

ság elleni és a társadalmi tulajdon kárára elkövetett 
bűntettek megelőzésére, felderítésére irányuló tevé
kenységüket;

b) Szervezzenek társadalmi tulajdonvédelmi ügynökséget;
c) A közrendvédelmi állomány feladata a kijelölt objektu

mok nyílt, preventív ellenőrzése. A járási, városi (kerü
leti) kapitányságok vezetői gondoskodjanak a közrend- 
védelmi állomány ilyen irányú tevékenységének meg
szervezéséről, a tőlük érkező jelzések rendszeres gyűj-
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téséről, értékeléséről, és ennek alapján tegyék meg a 
szükséges intézkedéseket.

ü

5. Az új gazdaságirányítási rendszerben megalakult szervek 
(termelőszövetkezetek területi szövetségei, bevételi igaz
gatóságok, egyesülések, stb.) valamint a már eddig is mű
ködők egy része (vízügyi igazgatóságok, vasúti igazgató
ságok, trösztök, stb.) több megyére (járásra) kiterjedő ha
táskörrel rendelkeznek, illetve több megyében is van válla
latuk.
Ez a rendőri szervek részéről fokozott koordinációt és 
kooperációt igényel.

A munka egységes elvek szerinti végzése érdekében:
a) A BM II/I. Csoportfőnökség gyűjtse össze és folyamato- 

i san adja ki azon szervek (objektumok) jegyzékét, ame
lyek több megyére kiterjedő hatáskörrel rendelkeznek,- 
jelölje meg benne a kapcsolódó szervek, gyáregységek, 
stb. területi elhelyezését is. Az egyes gyáregységek 
rendőri védelme a főkapitányság, illetve a telephely 
szerint illetékes rendőri szerv feladata.

b) A koordináció és a kooperáció megteremtése a nagy 
vállalatok, trösztök bűnügyi helyzetének elemzése álta
lában annak a megyei (budapesti) főkapitányságnak a 
kötelessége, melynek közigazgatási területén a szerv, 
vállalat, tröszt stb. központja működik. (Ettől való elté
résre a II/I. Csoportfőnökség ad engedélyt.) A vállalat, 
tröszt stb. központjával foglalkozó vonaltartó köteles 
a gyáregységek, stb. más megyében lévő vonaltartóival 
közvetlen munkakapcsolatot kiépíteni és fenntartani. 
A felmerült adatok kölcsönös kicserélésén túl, közös 
intézkedési tervek kidolgozásával is biztosítani kell a 
bűntettek megelőzését, felderítését. A vonaltartók terv
szerű együttműködését az illetékes parancsnokok szer
vezzék meg.

6. A parancsokban meghatározott nagy kárral járó rendkí
vüli események (pl.: tűz, robbanás, tömegszerencsétlenség, 
stb.) helyszíni szemléjét valamennyi objektumban a II. Fő
csoportfőnökség illetékes budapesti, illetve megyei szervei 
végzik.
A III/II. Csoportfőnökség központi és párhuzamos megyei 
szervei a fenti helyszíni szemléken szorosan együttműköd
ve a II. Főcsoportfőnökséggel, segítik a rendkívüli esemé
nyek okainak és a felelős személyek körének tisztázását.

Főkapitány elvtárs jelen utasításomat az érdekelt állomány 
előtt a megfelelő mértékben tegye oktatás tárgyává és gon
doskodjon az abban foglalt feladatok végrehajtásáról.
A 009/1966. sz. belügyminiszterhelyettesi utasítás 7. pont 
negyedik bekezdését hatályon kívül helyezem.
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Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,
Kapják: Miniszterhelyettesek,

BM I. főcsoportfőnöke,
Főcsoportfőnökhelyettesek,
II/I., II., III. csoportfőnök,
III/II. csoportfőnök, helyettesei,
I I /I - 1., 2., 3., 5. osztályvezetők,
I I I / l .  Osztály vezetője,
III/II- 1., 10. osztályvezetők,
II /I - 1. Osztály alosztályvezetői,
Rendőriskolák parancsnokai,
Budapesti, megyei rendőrfőkapitányok, rendőri helyetteseik, 
I I /I - 1. osztályok vezetői,
Járási, városi, kerületi rendőrkapitányok.

Készült: 270 példányban.
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