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A Belügyminisztérium Kollégiuma megtárgyalta az ellenség legális 
behatolási lehetőségeit, melynek nyomán a legális behatolási csatornák 
aktivabb feldolgozását tűzte ki célul.
Az ügyben vizsgálatot tartottak az illetékes osztályok vezetői és meg
állapították, hogy a forgalom ellenőrző pontokon az operatív munka 
helyzete és vitele nem kielégítő.
A kémelhárítás és az operatív határvédelem szempontjából fontos 
kontingensek nincsenek átfogva. A forgalom ellenőrző pontokra belépő 
ellenséges államok szolgálatában álló vasutasok, vámőrök, nyomozók, 
valamint a velük kapcsolatot tartó magyar szervek beosztottai nincsenek 
megfelelően ellenőrizve. Ennek alapján nincs biztosítva az az eredmé
nyes operatív felderítés, hogy az ellenséges imperialista hatalmak mi
lyen módon használják fel a forgalom ellenőrző pontokat illegális tevé
kenységük számára.
A vizsgálat megállapította, hogy a Belügyminisztérium különböző ope
ratív szervei, valamint a MNVK/2. Csfség operatív munkásai egymástól 
függetlenül, egymás munkáját keresztező operatív intézkedéseket haj
tanak végre. Az állami és operatív fegyelem szempontjából — ennek 
során — zűrzavaros állapotok honosodtak meg. Ilyen körülmények kö
zött nem alakítható ki egy egységes rendszeren alapuló operatív munka, 
amely a Belügyminisztérium operatív szerveinek egész szervezett erejét 
állítja szembe az ellenséges imperialista hatalmak illegális behatolási 
kísérleteinek megakadályozására.
Az adott operatív helyzetből fakadó hibák és hiányosságok megszün
tetésére

m e g p a r a n c s o l o m :
1. Az ország legfontosabb forgalom ellenőrző pontjai: Hegyeshalom, 

Sopron, Kelebia, Murakeresztúr. Az ott uralkodó kémelhárító ope
ratív munka helyzetéért felelős a II/2., a II/4., a Határőrség Fel
derítő Osztály és az illetékes megyei főkapitányságok vezetői. Az ott 
szükséges koordinációs munka megszervezésével és irányításával a
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II/2. Osztály Vezetőjét bízom meg. A II/2. Osztály Vezetője vezé
nyeljen operatív főtiszteket Hegyeshalom—Sopronba a koordinációs
feladatok végrehajtására. A koordinációs feladatok elveit a követ
kezők képezik:

a) A forgalom ellenőrző pontokra vonatkozóan az érintett központi 
osztályok által készített és vezetői által jóváhagyott operatív 
terveket kell kidolgozni. A jóváhagyott munkaterveket a koordi
nációs főtiszt összesíti és a végrehajtás koordinálásáért felelős.

b) A forgalom ellenőrző pontok helyi viszonyainak és az érvényben 
lévő belügyminiszteri parancsoknak megfelelő operatív okmá
nyokat kell felfektetni, amelyeket a szakvonalak kezelnek és 
amelyekről a koordinációs főtiszt a koordinálás vitelét biztosító 
„Ellenőrző dossziét” nyit. Ennek alapján biztosítja a koordiná
ciós főtiszt az adatok rendszerezését és összegyűjtését és kiküszö
böli a különböző operatív szervek párhuzamos munkáját, egymást 
keresztező intézkedéseiket.

c) A koordinációs főtiszt az operatív munka előrehaladása alapján 
köteles az illetékes szervek vezetőit írásban tájékoztatni a hozzá
juk tartozó ügyek állásáról és az ezekben kialakult operatív hely
zetről.

d) A koordinációs főtiszt tudomása nélkül a koordinációba be nem 
vont operatív szervek a forgalom ellenőrző pontokon intézkedé
seket, vagy egyéb természetű operatív munkát nem bonyolíthat
nak le.
A koordinációs főtiszt a tervezett akciókat és operatív intézkedé
seket az egyébként folyó munkákkal köteles összehangolni.
A forgalom ellenőrző pontokon szolgálatot teljesítő Vasúti 
Rendőrség szervei határontúli ügynöki operatív munkát nem vé
gezhetnek, de az egyes konkrét ügyeikben, ha a nyomozás érdeke 
azt megköveteli, úgy az intézkedéseit köteles előzetesen meg
beszélni a koordinációs főtiszttel.

A katonai és rendőri elhárítást végző operatív tisztek — a konkrét 
ügyekben, melyekben bűnös tevékenységet kifejtők kapcsolatban 
állnak a forgalom ellenőrző pontokon szolgálatot teljesítő pol
gári személyekkel — a polgári személyekre vonatkozó intézkedé
seiket kötelesek előzetesen megbeszélni a koordinációs főtiszttel.

e) A koordinációs főtiszt — egyes kiemelkedően fontos ügyekben 
a szakosztályok vezetőivel való egyetértésben — operatív osz
tályok felelős tisztjeivel megbeszélést hív egybe. Ennek során 
az ügy feldolgozására vonatkozóan operatív javaslatokat kell ké
szíteni.

f) A koordinációs főtiszt a koordinálás érdekében végrehajtja az 
operatív csoportba beosztott tisztek rendszeres beszámoltatását 
azon ügyekben, melyekben közös munkát végeznek — az elvég
zett feladatokról és ellenőrzi azok munkáját.

g) Az illetékes szakosztályok vezetői gondoskodnak arról, hogy 
a szakvonalaikat érintő belügyminiszteri parancsokból a forgalom 
ellenőrző pontokra vonatkozó részt a végrehajtásra szóló részle
tes utasítással írásban küldjék meg a koordinációs főtisztnek.
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Ennek alapján a koordinációs főtiszt gondoskodik a parancsok 
összehangolt, maradéktalan végrehajtásáról.

h) A forgalom ellenőrző pontokon szolgálatot teljesítő operatív 
főtisztek illetmény ellátása és hatásköre azonos a központi osz
tályok alosztályvezetőivel, és jogkört kell biztosítani az önálló 
központi prioráláshoz.

2. A II/2. Osztály Vezetője gondoskodjon, hogy az illetékes osztályok 
által delegált operatív bizottság vizsgálja meg Kelebia, Murake- 
resztúr forgalom ellenőrző pontjainak konkrét operatív helyzetét 
és e parancsomban foglalt utasítás értelmében kell azok operatív 
munkáját megszervezni.

3. A Személyzeti Főosztály Vezetője 1960. május 15-ig gondoskodjon 
hogy a forgalom ellenőrző pontok operatív megerősítésére az ille
tékes osztályok a megfelelő nyílt és titkos állományú státuszokat 
megkapják.

4. Az Anyagi és Technikai Főosztály Vezetője gondoskodjon 1960. 
május 15-ig az operatív csoportok megfelelő helyi elhelyezéséről, 
anyagi és technikai ellátottságuk biztosításáról.

Utasítom a Politikai Nyomozó Főosztály valamennyi osztályvezetőjét, 
valamint a BM. Határőrség Országos Parancsnokát, hogy ezen paran
csomat az alárendelt szerveivel megfelelő mértékben 1960. április 20-ig 
ismertesse.

B I S Z K U  B É L A  s
belügyminiszter

Kapják: Miniszterhelyettes Elvtársak,
II. Főosztály Vezetője, helyettesei, osztályvezetői;
ORFK. Vezetőjének helyettesei;
Határőrség Országos Parancsnoka, Hőr. Felderítő Osztály Vezetője; 
BM. Személyzeti Főosztály Vezetője;
BM. Szervezési Osztály Vezetője;
BM. Terv- és Pénzügyi, Anyagi és Technikai Főo. Vezetője;
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok.

Készült: 85 példányban.
Tartalmaz: 3 nyomott lapoldalt.
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