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P A R A N C S A
Budapest, 1960. június hó 8-án

Pártunk VII. kongresszusa megszabta politikai, gazdasági és kulturális 
életünk előtt álló feladatainkat. Megállapította, hogy népi államunk erő
sítésének alapvető feltétele az egész dolgozó népet átfogó széles osz
tályszövetség állandó erősítése. Fokozni kell államunk védelmét, mert 
a külső ellenség folytatja beavatkozási kísérleteit..hírszerző tevékenysé- 
gét, s ez felbátorítja, aktivizálja a belső ellenséget is.
Az ellenséges erők befolyása a dolgozó tömegekre az 1959-es évben, s 
ez év elején is tovább csökkent, folytatódott közöttük a bomlás és a pola
rizáció. E folyamattal egyidejűleg a legmegátalkodottabb ellenséges ele
mek még mélyebb illegalitásba vonultak és folytatják harcukat a népi 
hatalom ellen.
Figyelemreméltóan növekedett az amerikai és más imperialista hatalmak 
hírszerző tevékenysége és aknamunkája hazánk ellen.
A Politikai Nyomozó Főosztály szervei az elmúlt évben is tovább foly
tatták eredményes tevékenységüket a népi hatalom külső és belső ellen
ségei ellen. Több eddig kézre nem került gyilkost és fegyveres ellenfor
radalmi góc szervezőjét vették őrizetbe. Számos csendőrnyomozó és poli
tikai detektív lett felelősségrevonva háborús és népellenes bűncselekmé
nyeiért. Eredményeket értünk el az amerikai és más nyugati imperialis 
ták hírszerzői ellen folytatott kémelhárító tevékenység során is. Az ope
ratív állomány a múlt évben sokat tett a nyilvántartás rendezésére. To
vább szilárdult a szocialista törvényesség, az állomány erkölcsi, poli
tikai egysége.
Az elmúlt évek során szélesedett és mélyült a politikai nyomozó szervek 
és a tömegek kapcsolata. Ez azért következett be, mert a politikai nyo
mozó munka iránya megfelel a párt politikájának, a nép érdekeinek.
A tömegek egyetértésével találkozott az, hogy a tényleges ellenséggel 
szemben a törvény teljes szigorát, míg a megtévesztett dolgozókkal 
szemben ncvelőjellegű eljárást alkalmaztak. A munka irányának helyes
ségéről, a lakosság egyes rétegei közvetlen tapasztalatokat szereztek

Á B T L  - 4 .2 . - 10 - 21 /8  /1 9 6 0  1

A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT 
az 1995.évi LXV. tv. 28. §-ára 
figyelemmel

SZIGORÚAN TITKOS!B E L Ü G Y M I N I S Z T É R IUM



nyílt bírósági tárgyalások, valamint az őrizetbevételi eljárásokat követő 
tájékoztatások útján. Ezt a folyamatot elősegítették az elmúlt évben 
szervezett kabinetek és előadások is. A bizalom kétségtelen jele, hogy 
lényegesen növekedett a lakosságtól érkező bejelentések száma és mi
nősége.
Megállapítható, hogy a Politikai Nyomozó Főosztály 1959. évi munkája 
pozitív irányban fejlődött, azonban az ellenség eredményesebb üldözé
séhez szükséges fordulat az ügynöki operatív munkában még nem követ
kezett be.
Nem kielégítő az illegalitásba húzódó ellenség tevékenységének ismerete.
Ennek fő oka abban van, hogy a politikai nyomozó szervek nem tartják
be az operatív munka előírásait és a mechanikusan, felületesen alkalma   1 ^
zott hálózati és egyéb módszerek nem teszik „lehetővé a mély illegali- 
tásba húzódó ellenség nvomonkövetését. Gyakori az- operatív alapelvek 
megsértése, vagy felszínes alkalmazása, ami azt eredményezi, hogy 
gyakran csupán felületi érintkezésben vannak az ellenséggel. A meg
lévő hálózat lehetőségei nincsenek megfelelően kihasználva. Számos ve
zető nem gondoskodik arról, hogy az ügynökség nevelését, instruálását. 
vezetését az operatív beosztottak magas színvonalon, az operatív alap- 
elveknek megfelelően lássák el Az operatív munkások e miatt nem kellő 
gonddal és körültekintéssel, felkészültséggel járnak el a találkozókra.
A megengedhetőnél még mindig sokkal több olyan ügy van, amelyben 
nem folyik céltudatos elhárító munka. Mind e hibák, az ellenség üldö
zésének nem kielégítő eredményessége, negatívan hat a tömegkapcso
latok alakulására.

Az operatív szervek nem minden vezetője értette még meg, hogy az el
lenség üldözését és felderítését csakis az_összes áll ambiztonsági mód
szerek,  eszközök alkalmazásával és a társadalm i kapcsolatok kiszé
lesítése útján lehet biztosítani, E feltételek képezik zálogát az állam- 
biztonsági munka sikerének.
A politikai nyomozó szervek tömegkapcsolata kiszélesítésének alapvető 
feltétele az aktív ellenség elleni következetes harc, az ügynöki operatív 
munka hatékonyságának fokozása. Ennek érdekében

m e g p a r a n c s o l o m :
A Politikai Nyomozó Főosztály szervei tekintsék főfeladatuknak az ille
galitásba húzódó legreakciósabb elemeknek és a nyugati hírszerző szer
vek ügynökeinek felderítését, s mérjenek érzékenyebb csapást cllensé- 
geinkre.
Valamennyi központi és megyei szerv vezetője erősítse az illegalitásban 
dolgozó belső reakció és az amerikai, vagy más imperialista hatalmak 
hírszerzői ellen folyó felderítő munkát. Kimerítőbb, pontosabb, sokol- 
dalúbb értesüléseket kell szerezni az ellenséges elemek legelszántabb 
köreinek terveiről, szándékairól, aknamunkájáról. Fokozni kell a köve
telményeket és a parancsnokok felelősségét a  területükön tevékenykedő 
ellenséges elemek cselekményeinek ismeretéért.

E feladatok megvalósítása érdekében:

1. Az elmúlt évi országos értekezlet határozatainak megfelelően ered
ményesebbé kell tenni az ügynökséggel folytatott munkát. ~
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a) A vezetők biztosítsák az 1958. évi 33. számú miniszteri parancs
ban rögzített operatív elvek maradéktalan betartását, mint az 
eredményes felderítő munka elengedhetetlen feltételét. A legszi
gorúbban ragaszkodni kell ahhoz az elvhez,hogy ügynökséget 
beszervezni és a meglévő hálózatot foglalkoztatni olyan személyek 

esetében  kell, akik az ellenséges elemek aktív rétegeit képezik.
A ügynökséggel folytatott munka minőségének állandó javításá
val  el  kell  érni, h ogy a minket érdeklő személyeket az ügynök
ség ne csak  felületesen,hanem mélyrehatóan ismerje, tanulmá-  

' nyozza. E feladat maradéktalan teljesítése érdekében szükséges
h ogy az említett parancsot újra tanulmányozzák és tanulmányoz

tassák minden hálózattartó operatív beosztottal.
b) A vezetői munka fő kérdésévé kell tenni az ügynöki bizalmas nyo

mozások magasabb színvonalának és eredményességének biztosi - 
tását. Minden vezetőnek látnia kell, hogy az ügynöki bizalmas 
nyomozás az ellenség üldözésének alapvető formája. Meg kell 
szüntetni az ügyekben alkalmazott formális látszatintézkedése-  
ket. A szervezett ellenséges tevékenységgel alaposan gyanúsít
ható személyek leleplezésére olyan ügynökséget kell felhasználni,
amely ténylegesen képes a politikai nyomozó szerveket érdeklő
titkos adatok megszerzésére. Biztosítani kell, hogy az állomány 
tevékenységének  uralkodó formája az ellenség aktív üldözése, az 
eredményes ügynöki bizalmas nyomozás legyen. A feldolgozó 
munkához jól átgondolt, tervek készítése kötelező érvényű. A ve- 

| zetők e tervek teljesítését szigorúan ellenőrizzék.
Annak érdekében, hogy eredményesebben fejlődjék az operatív 
munka elengedhetetlenül szükséges erősíteni, fejleszteni kapcsola
tainkat a dolgozó tömegekkel. További határozott intézkedéseket kel l  
tenni a lakosság támogatásának szélesítésére, fejlesztésére.
a) Mindenekelőtt biztosítani kell, hogy a felderítő munka a párt po 

litikájának megfelelően folyjon, hogy a politikai nyomozó szervek 
valamennyi beosztottja munkájában tovább fejlesszük,és mara
déktalanul érvényesítsük a felderítő munka osztály jellegét és 
a büntető politika elvének alkalmazását A differenciált politikai 
nyomozó munka érvényesülése, a tömegek támogatása megnyeré
sének fontos feltétele.

b) A dolgozóknak az ellenség elleni harcba való aktívabb bevonása 
érdekében a munka szerves részévé kell tenni a ncvelőjellegü el
járásokat, a társadalmi bíróságok és esetenként a nyílt bírósági 
tárgyalások szervezését.

 Őrizetbevétellel járó eljárások e s e té n  a z  ő r iz e tb e  v e t t  s zemély kör- 
nvezetének dolgozóit — a pártszervezet tudtával — az őrizetbe- 
vetei okairól főbb vonalakban tájékoztatni kell. (Természetesen  
e követelmény alól kivételek lehetségesek, operatív érdek, stb.) 
Amennyiben a tájékoztatás a további feldolgozó munka, vagy a 
vizsgálat eredményességét veszélyezteti, úgy ezt a bírósági tár
gyalás után kell megtenni.

c) Megfelelő figyelmet kell fordítani a lakosság ,megnövekedett
támogatását bizonyító bejelentések kezelésére ~ -
Valamennyi szervnél meg kell szervezni a bejelentések adminiszt
rációját. Biztosítani kell, hogy a bejelentést tevő személyek az
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ügy érdekei és a konspiráció figyelembevétele mellett tájékozta
tást kapjanak a bejelentésük nyomán keletkezett intézkedésekről.
A legfontosabbnak látszó bejelentések esetében felelős beosztású 
vezetők is hallgassák meg a bejelentést tevőt. A Megyei Politikai 
Nyomozó Osztályokon belül ki kell jelölni egy kulturált, jó fellé
pésű operatív tisztet, aki — ha nem is kizárólag — a bejelentést
tevőkkel állandó jelleggel foglalkozik.

d) Tovább kell folytatni a lakosság körében a színvonalas, mérték
tartó tájékoztató munkát. Előadások, kabinetek alkalmazásánál 
arra kell törekedni, hogy az minél közelebb legyen az adott terü
let sajátosságaihoz. Szemléltetően leplezze le az ellenséges tevé
kenység módszereit és találkozzon a becsületes emberek igazság 
érzetével.
Az operatív szervek vezetői állítsák össze területük sajátosságai
nak és igényének megfelelően éves propaganda tervüket, s azt 
július hó 1-ig terjesszék fel jóváhagyás végett a II. Főosztály Ve-  
zetöjéhez.
Előadásokat külső szerveknél a megfelelő színvonal biztosítása 
érdekében csak a megyei főkapitányok, a politikai nyomozó osz
tályok vezetői és helyettesei tarthatnak, melyet jóváhagyás végett 
előzetesen fel kell terjeszteni a II. Főosztály vezetőjének.

3. A politikai nyomozó munka helyes iránya nyomán kialakuló légkör 
lehetővé teszi, hogy megfelelő körültekintéssel a politikai nyomozó 
szervek közvetlenül is igénybe vegyék azoknak az embereknek a se
gítségét, akik munkakörüknél, politikai meggyőződésüknél fogva az 
ellenség elleni harcban készek segíteni az állambiztonsági munkát.

Meg kell Javítani és ki kell szélesíteni a hivatalos kapcsolatokkal 
való együttműködést. Fokozottabb bizalmat, több és jobb tájékozta- 
tást kell részükre biztosítani. Tájékoztatást kell adni a tapasztalt 
rendellenességekről. Természetesen a tájékoztatás során figyelemmel 
kell lenni a konspiráció szabályaira, olyan esetekben, ahol feldolgozás 
folyik a tájékoztatás nem szabad, hogy veszélyeztesse a feldolgozó 
munkát.

Az operatív tiszt és a megfelelő objektum vezetője között az 
együttműködés kölcsönös egymásrautaltságon, egymás kölcsönös 
támogatásán alapszik, melynek eredménye a hatékonyabb elhá-. 
rító munka, az ellenség sikeres felderítése, elszigetelése és meg
bénítása kell legyen.
A hivatalos kapcsolatokkal való együttműködés további javítása 
megköveteli, hogy kiküszöböljük az objektumot tartó operatív 
tiszt elvtársaknál gyakran még mindig megmutatkozó  negatív vo
násokat, mint a bizalmatlanság, a nagyképűség, stb. Az objektum
tartó operatív tiszt elvtársak cseréjét csak a legszükségesebb ese
tekben szabad megengedni, az oktalan cserélgetés nehezíti a jó  
együttműködést, a kapcsolat elmélyítését.

4. Nagy körültekintéssel, a helyi feltételek gondos, alapos mérlegelé
sével, az önkéntesség szigorú betartásával ki kell alakítani azoknak 
a társadalmi kapcsolatoknak körét, akik — mint kisegítő, de nél
külözhetetlen bázis — komoly segítséget nyújthatnak a politikai 
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nyomozó szerveknek., Az operatív tiszteknek meg kell érteni, hogy 
elhárítási területük jobb, gyorsabb megismerésének az ilyen társa
dalmi kapcsolatok kialakítása elengedhetetlen feltétele.

A társadalmi kapcsolatok funkcióját a következőkben határozom meg:
a) A társadalmi kapcsolatok segítséget tudnak nyújtani abban, hogy

a környezetükben dolgozó, általuk is ismert osztályidegen. és  
egyéb ellenséges elemekről, azok magatartásáról, esetleges ellenséges 

 tevékenységük külső tényeiről — amennyiben ilyenről tu- 
domásuk van — tájékoztatni tudják szerveinket.

b) Attól függően, hogy mennyire megbízható a társadalmi 
kapcsolattal kialakult viszony, esetenként szükséges a környeze
tükben dolgozó ún. „veszélyes kategóriába” tartozó személyekre 
felhívni a figyelmét, akkor is. ha a társadalmi kapcsolat az illető 

személy e llen ség es  beállítottságáról nem tud. Ez esetben nem le
het azonban ügynöki jellegű feladatot adni. (Pl. hogy férkőzzön 
az illető bizalmába stb.) Nem lehet a társadalmi kapcsolat előtt 
feltárni az illető ellenséges személyről birtokunkban lévő komp- 
romittáló anyagokat, mert ez dekonspirációhoz, esetleg akaratla- 
nul is koncepcióhoz vezethet. A társadalmi kapcsolatot arra kell 
felkérni, hogy a szóbanforgó személyről, ha érdemleges adat jut 
birtokába, azt velünk szóban közölje r

A társadalmi kapcsolatok felhasználása lehetővé teszi, hogy szé
lesebb körből szerezzünk információkat, értesüléseket ellenséges 
személyekről vagy cselekményükről, amely jelzéseket és informá
ciókat ezt követően mélyebben, alaposabban a bizalmas ügynöki 
munka segítségével ellenőrizhetünk, feldolgozhatunk, realizál
hatunk.

c) A társadalmi kapcsolatok megfelelő felhasználása lehetővé teszi, 
hogy az operatív munka egyes területein — TŰK., diverzió elhá
rítás — az informátor hálózat és társadalmi kapcsolatok kombi
nálásával biztosítsák.
A társadalmi kapcsolatok kialakítása során figyelembe kell venni, 
hogy a társadalmi kapcsolatok nem helyettesítik az ügynökséget. 
Szilárd, jól szervezett, jól dolgozó ügynöki hálózatra van szükség, 
és a bizalomra épülő társadalmi kapcsolatokra, mert ez bizto
sítja az eredményes felderítő, elhárító munkát. A társadalmi kap 
csolatok létesítésénél ki kell küszöbölni minden számszerűséget, 
látszateredményekre való törekvést. A Politikai Nyomozó Főosz
tály operatív állománya feladata teljesítése során szakadatlanul 
törekedjen a tömegek támogatása, segítése elnyerésére.

5. További intézkedéseket kell tenni a tömegszervezetekkel és a társ 
szervekkel való helyes kapcsolat kialakítására, fokozottabb elmélví- 
tésére.
a) Biztosítani kell a tömegszervezetek vezetőivel való rendszeres 

kapcsolattartást. Esetenként megyei pártbizottság irányítása 
mellett összehangolt akciókat kell szervezni, amelyek elősegítik 
az adott kérdésben az elhárító munka sikerét, a megelőzést, kü
lönböző óvintézkedések sikerét.

b) A társszervekkel való gyakorlatias munkakapcsolat elősegítése 
érdekében a Tanulmányi és Módszertani Osztály készítsen a rend
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őrök, önkéntes rendőrök, bűnügyi nyomozók, kmbs-ek, határőrök, 
munkásőrök tájékoztatását szolgáló anyagokat.
A politikai nyomozó szervek előtt álló feladatok fokozott követelmények 
 elé állítják a parancsnokokat és az állományt. Végre- 
hajtásuk több és elmélyültebb gondolkodást, magasabb munka
igényességet, a parancsnokok részéről türelmet, a feladat lénye
gét érintő tényezők alapos és többszöri megmagyarázását igényli. 
A vezetőknek nagyobb gondot kell fordítani önmaguk és beosz
tottaik politikai és szakmai műveltségének fokozására és a meg
felelő munkastilus kialakítására. A kommunista parancsnokok — 
a pártszervezetek ezirányú munkája mellett — hatékonyabb ne- 

 velőmunkát végezzenek, hogy beosztottaik lelkes, pártos, párt
szerű, szellemben éljenek és dolgozzanak.

A tömegekkel való kapcsolat kiszélesítésének komoly előfeltétele 
az operatív tisztek politikai, szakmai, műszaki és kulturális kép
zettségének fokozása.
E nagy nevelőmunkához minden vezető kérje és igényelje a helyi 
pártszervezet segítségét.

Jelen parancsomban foglalt rendelkezéseket a Politikai Nyomozó Fő
osztály valamennyi osztálya értekezleten tárgyalja meg.
E parancsom kiadásával egyidejűleg a Belügyminisztérium II. Főosz
tálya vezetőjének 1958. évi szeptember hó 16-án kelt 13. számú utasí
tását hatályon kívül helyezem.

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

Kapják: Miniszterhelyettes Elvtársak,
II. Főosztály vezetője, helyettesei és osztályvezetői,
Megyei rendőrfőkapitányok és politikai nyomozó osztályvezetők, 
Tanulmányi és Módszertani Osztály vezetője,
Rendőrtiszti Akadémia parancsnoka.

Készült: 110 példányban.
Tartalmaz: 6 nyomott lapoldalt.
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