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Budapest, 1958. évi július hó 14-én.

A Belügyminisztérium Kollégiuma 1958. évi június 18-án megtár
gyalta a. Győr- Sopron megyei Rendőr-főkapitányság politikai nyo
mozó osztály munkáját és az alábbiakat állapította meg:

A Rendőr-főkapitányság politikai nyomozó osztálya jelentős ered
ményt ért el az ellenforradalomban aktívan részt vett személyek, 
csoportok felderítésében és leleplezésében*

Az ellenforradalom fegyveres leverése után felszámolásra került 
egy jelentős kémrezidentúra.

1957. második felében fokozatosan rátértek az operatív hálózati 
és feldolgozó munkára* Több jó beszervezést hajtottak végre, 
amelynek eredményeként javult az ügynökség összetétele. A meglé
vő hálózat 62 %-a osztályidegen kategóriához tartozik. Ez az 
arány az 1958-as beszervezéseknél tovább javult. Az ügynökség 
számszerű megoszlása az egyes alosztályokon jónak mondható. He
lyesen, a megye jellegét figyelembe véve a legnagyobb számú ügy
nökséget a kémelhárítás vonalán foglalkoztatják.

Az ügynökség egy része konkrét ügyekben és ellenséges tevékenység
gel alaposan gyanúsítható személyek és csoportok ügyében dolgo
zik és ezekről érdemleges adatokat ad.

Az osztály jelentős eredményeket ért cl az operatív feldolgozó 
munkában. Általában minden operatív tisztre jut egy ügydosszié. 
Számos ellenséges tevékenységre utaló jelzés ellenőrzésével is 
foglalkoznak. Az ügydossziék többsége megalapozott, ellenőrzött 
ügynöki jelentéseken, egyéb megbízható jelzéseken alapul.

Az állománynál kirívó fegyelmezetlenség, durva törvénysértés nem 
fordul elő.

A fenti kezdeti eredmények ellenére a politikai nyomozó osztály 
munkájában a következő hiányosságok gátolják a további “előreha
ladást:

1./  Az osztályvezető nem elemzi, s nem ismeri megfelelően a me
gye operatív helyzetét.
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a./  Az osztály nem rendelkezik adatokkal fontosabb ellensé
ges kategóriák /horthysta katonatisztek, csendőrök, 
stb./ valamint az ipari és mezőgazdasági objektumokban 
meghúzódó ellenséges elemek tevékenységéről.

b./ Nem kielégítő az operatív munka az értelmiség reakciós 
rétegei és a nyugatról visszatért amnesztiában részesü
lő személyek felé#

c./ A határövezet kivételével a megye falvaiban szétszór- 
tan élő ellenséges elemek hálózati ellenőrzése gyenge.

2#/ Az ügynökség felhasználása és foglalkoztatása nem kielégítő:

Az ügynökség többsége nem végez értékes munkát. Jelentős 
részét nem azon a területen foglalkoztatják, ahol legnagyobb 
hírszerző lehetőséggel rendelkezik# Pl: a horthysta erőszak
szervek tagjai közül beszervezett ügynökség többségét kém- 
elhárítás és ipari szabotázselhárítás vonalán foglalkoztat
ják és legkevésbé a horthysta erőszakszervek tagjai között# 
Hasonló a helyzet más ellenséges kategóriáknál is.

3./ A jelentősebb ellenséges kategóriák között a fontosabb ob
jektumokban meghúzódó ellenséges elemek hálózati ellenőrzé
se, az ügyekben folyó ügynöki munka nem kielégítő. A háló- 
zattartó operatív tisztek egy része az utolsó félévben egyet
len beszervezést sem hajtott végre.

a./ A meglévő hálózattal ritkán találkoznak, még azokkal 
is, akiknek lehetőségeik vannak a feladat rövid idő 
alatti végrehajtására. Az operatív tisztek hibájából 
magas a meghiúsult találkozók száma. Nem az operatív 
tiszt alkalmazkodik az ügynökséghez, hanem fordítva#

b./ Az operatív tisztek nem készülnek fel a találkozókra. 
Néhány kivételtől eltekintve nem elemzik az ügynökség 
lehetőségeit. Az ügynökség többségének adott feladatok 
ötletszerűnk.

4./ A meglévő ügynökség vezetése, nevelése és ellenőrzése el
marad a követelményektől, különösen a belső elhárítás te
rületén.

5./ A megye területén rezidentúra nincs. Az osztály nem foglal
kozik rezidentúrák szervezésével, bár e feladatra - pl. az 
ipar területén - alkalmas hálózati személlyel rendelkeznek, 
ennek ellenére nem kapcsolnak hozzá informátorokat.

6./ Az ügyekben folyó munka üteme lassú, színvonala alacsony. 

a./ Az ügyekben készült operatív tervek sablonosak, nem 
határozzák meg az osztályszempontokat, minden üggyel 
egyformán foglalkoznak#
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b./  Az ügyekben az intézkedések végrehajtásában az opera
tív tisztek többsége határozatlan, Nem tesznek bátran 
javaslatot dossziényitásra még olyan jelzések esetében 
sem, amikor az ellenséges tevékenységre utaló adatok 
ellenőrzöttek.

7./  Az osztály fegyelmi helyzete nem kielégítő. A munkaidőt az 
operatív tisztek egy része nem használja ki. A munkaterve
ket, operatív terveket nem hajtják végre. A hiányosságok 
oka elsősorban az, hogy az osztályvezető nem ellenőrizte 
és elemezte megfelelően az operatív alosztály munkáját, a 
hibákkal szemben elnéző. Ennek következtében az alosztály
vezetők sem ellenőrzik a beosztottak munkáját, nem követe
lik meg kellő keménységgel és következetességgel a felada
tok maradéktalan végrehajtását.

A politikai nyomozó osztály munkájának megjavítása érdekében a 
megyei rendőr-főkapitány elvtársat az alábbiakra

Utasítom:

1./ A rendőr-főkapitány elvtárs foglalkozzon többet a politikai 
nyomozó osztály munkájának irányításával, ellenőrzésével. 
Alaposabban kell elemezni a megyei operatív helyzetet, az 
operatív alosztályok munkáját. Meg kell határozni az ope
ratív munka irányát, a közvetlen és távolabbi feladatokat.

a. / Tekintettel a megye sajátosságára a fő erőt továbbra.
is azokra a területükre kell irányítani, ahol nagy 
számban élnek olyan személyek, akik az ellenséges hír- 
szerző szervek bázisát képezik. Az ilyen ügyek feldolgo
zásában koncentrálni kell a megye területén lévő vala
mennyi operatív szerv tevékenységét. Ennek érdekében a 
központi operatív osztályok - különösen a kémelhárítá- 
si osztály - adjanak maximális segítséget.

b. / Felül kell vizsgálni a feldolgozás alatt álló dosszié
kat. Ennek alapján határozzák meg azokat a legfonto
sabb ügyeket, amelyekben aktív feldolgozó munkát kell 
végezni.

Az alosztályvezetőknek és beosztottaknak az osztályve
zető nyújtson segítséget, operatív kombinációk kidol
gozásában és végrehajtásában. El kell érni az operatív 
tervek határidőre való végrehajtását.

Határidő; 1958. október 1.

c. / Az osztályvezető rendszeresen ellenőrizze az alosztály
vezetők és beosztottak munkáját, követeljen katonás 
fegyelmet. Növelni kell az alosztályvezetők és a beosz
tottak felelősségét a részükre kijelölt munkaterület 
operatív biztosításáért.
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2./ Felül kell vizsgálni az ügynökség hírszerző lehetőségét. 
Foglalkoztatási tervet kell készíteni minden hálózati sze
mélyre. A különböző kategóriákból beszervezett ügynökség 
hírszerző lehetőségeit ki kell használni. Meg kell szün
tetni a meghiúsult találkozásokat és az ellenőrzésben meg
lévő hiányosságokat.

Határidő: 1958. szeptember 30.

5./ Fokozni kell a hálózatépítést különösen a belső elhárítás 
területén alkalmas ügynökök beszervezésével.

a. / A hálózat építését a horthysta erőszakszervek tagjai,
volt uralkodó osztályok maradványai, az értelmiség és 
ifjúság reakciós, revizionista és nacionalista elemei 
között kell elsősorban végezni.

b. / Beszervezéseket kell végrehajtani a nyugatról amnesz
tiával és illegálisan hazatért személyek, valamint je
lentősebb ipari és mezőgazdasági objektumokban meghúzó
dó ellenséges elemek ellenőrzésére, szervezett ellensé
ges tevékenységük felderítésére.

4./ Rezidentúrát kell szervezni jelentősebb ipari és mezőgazda
sági objektumokban, valamint azokban a községekben, ahol 
nagyobb számban élnek ellenséges elemek, illetve, ahonnan 
számottevő ellenséges tevékenységre utaló jelzések érkeznek.

5. / Az osztály II. és V. alosztálya vezetésére arra alkalmas
személyeket kell kiválasztani és odahelyezni.

Határidő: 1958. augusztus 15.
Felelős: Horváth Gyula m.h.

6. / A BM. II. Főosztályának terhére figyelő csoportot kell fel
állítani a megye területén áthaladó, illetve ott időnként 
tartózkodó imperialista államok diplomatái, kereskedelmi 
ügynökei, turistái, stb. lefigyelésére. A csoportot fel
adata ellátásához szükséges technikai eszközökkel kell el
látni.

Határidő; 1958. szeptember 1.
Felelős: Bartos Antal m.h. 

Galambos József ezr.

ÁBTL - 4.2. -10-22/4/1958 /4



- 5 -

Utasításom végrehajtását 1959. januárjában a BM. II. Főosz
tálya ellenőrizze.

Felelős: Galambos József ezr.

Utasításomat a Győr- Sopron megyei Rendőr-főkapitányság Politi
kai Nyomozó Osztály állománya előtt ismertetni kell.

Biszku Béla sk.
belügyminiszter.

Kapják: Miniszterhelyettes elvtársnak
Politikai Nyomozó Főosztály vezetője, helyettese
és osztályvezetői,
Győr-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság vezetői.
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