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A Belügyminisztérium Kollégiuma 1960. december 12-i ülésén megtár
gyalta a Zala megyei politikai nyomozó osztály munkáját és az aláb
biakat állapította meg:

A megyében különösen aktív a belső reakció. Tevékenységük főleg a 
mezőgazdaság szocialista átszervezése, a meglévő termelőszövetkeze
tek belső bomlasztására irányul. Legaktívabb aknamunkát a klerikális 
reakció, volt csendőrök, nyilasok, jobboldali pártok tagjai fejtenek ki. 
Többségük a mezőgazdaságban, kisebb hányaduk az iparban és hivata
lokban helyezkedik el. Ellenséges tevékenységük a rémhírterjesztés, 
rágalmazó levelek küldése, a röpcédulázáson túl esetenként a diverzió, 
terror cselekmények.

A déli és nyugati határ közelsége növeli a kémelhárítás jelentőségét. 
Az imperialista hírszerzőszervek élénk érdeklődést tanúsítanak a megye 
politikai, gazdasági helyzete, valamint honvédelmi és ipari objektumai 
iránt.

Az osztály 1959/60-as évben jelentős előrehaladást ért el.

Az ellenforradalom óta eredményesen harcoltak a fegyverrejtegetők 
ellen, jelentős mennyiségű fegyvert foglaltak le.

Javult az ügynökség kiválasztása, vezetése és ellenőrzése. Az ügynök
ség egy része alkalmas az ellenséges elemek tevékenységének alaposabb 
felderítésére.

A hálózati munka javulását bizonyítja, hogy a baki, nemeshetési diver- 
ziós jellegű és a gellénházai háborús és népellenes bűntettek tettesei
nek, a dióskáli fehérgárdista szervezkedés egyik vezetőjének felderíté
sében a hálózatot eredményesen alkalmazták.

Eredményt értek el a mezőgazdaság szocialista átszervezése ellen irá
nyuló aknamunka megakadályozásában. Növekedett az ellenséges kö
rökből származó híranyag mennyisége, minősége.

Egyes kiemelt ügyekben átgondoltan alkalmazták a párhuzamos ügy
nökséget és meggyorsították a feldolgozó munkát. A törvényességet 
betartva többségében helyesen alkalmazták a büntetőpolitika elveit.
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Emelkedett a vezetés színvonala. A főkapitány, az osztály vezetője 
ismeri a megye operatív helyzetét, helyesen elemzik a megyében tör
ténő ellenséges tevékenységet. Törődnek az állomány politikai, rendőri 
nevelésével, javult a munkafegyelem, az erkölcsi helyzet. Az osztály 
munkakapcsolata a rendőri szervekkel eredményes.

Jónak mondható a megyei, járási pártbizottságokkal való együttműkö
dés. Helyes irányban erősödik az osztály és a tömegek közötti kap
csolat.

A Kollégium az osztály munkájában az alábbi hiányosságokat állapí
totta meg:

1. Nem értek el kellő eredményt a klerikális reakció, a horthysta 
erőszakszervek, különösen a csendőrök, nyilasok, valamint a legve
szélyesebb elemek ellenséges tevékenységének felderítésében és a 
kategóriák hálózati ellenőrzésében. Vannak jelzések, hogy a fenti 
kategóriák és a nem ellenőrzött elemek között mély illegális tevé
kenység folyik, de ezekről az osztály nem rendelkezik megfelelő 
ismeretekkel.

2. Rendkívül gyenge az olajipar operatív biztosítása. A meglévő 
gyenge ügynökség sem ott helyezkedik el, ahol a különösen veszé
lyes elemek dolgoznak.

3. Nem fordítottak kellő gondot a legális csatornák átfogására, első
sorban Jugoszlávia irányában.

4. Az osztály felderítő munkájának eredményességét gátolják a háló
zattartásban lévő fogyatékosságok. Különösen gyenge az ügynökség 
feladatokkal való ellátása és kioktatása. Jelentős azon ügynökök 
száma, akiket alkalmatlanságuk miatt ki kell zárni.

A feldolgozás alatt álló ügyekben kevés a párhuzamos ügynökség 
alkalmazása. Az ügyekben foglalkoztatott ügynökség által hozott 
jelentések értékelése gyenge.

Az osztály vizsgálati munkájában nem minden esetben érvényesül
nek a büntetőpolitika elvei. Sok az indokolatlan őrizetbevétel, nagy 
a bűncselekmény hiányában szabadlábra helyezettek száma.

5. A főkapitány, a politikai nyomozó osztály vezetője nem fordított 
elég figyelmet az osztály egész munkaterületének egyöntetű fejlesz
tésére. (Ipari alosztály)

6. A munkában mutatkozó hibák alapvető oka, az osztály állományá
nak nem kielégítő politikai, szakmai és általános műveltsége.

7. Az osztály nem kapott megfelelő segítséget a központi szervektől. 
Az ipari vonalon folyó gyenge munkáért — az osztályvezető mel
lett — felelős a II/6  osztály vezetője is.

A meglévő hibák és hiányosságok kijavítása érdekében az illetékes ve
zetőket az alábbiakra

u t a s í t o m :

1. Fokozni kell a hálózati felderítést a klerikális reakció, a horthysta 
erőszakszervek, különösen a csendőrök, nyilasok, valamint a külö
nösen veszélyes elemek között, részben a meglévő ügynökség le-
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hetőségeinek alapos felmérése, részben újabb ügynöki beszervezé
sen keresztül. Javítani kell a klerikális reakció vonalán az ügynök
ség összetételét, olyan személyek kiválasztásával és beszervezésé
vel, akik bírják a reakciós papság bizalmát.

2. Az olajipar területén ki kell jelölni azokat a súlyponti területeket, 
ahol aktív ügynöki ellenőrzést kell szervezni. A meglévő ügynök
ség lehetőségeit fel kell mérni, konkrét ellenséges személyek felé 
irányítani. Az ipar területén elhelyezkedett, veszélyes személyek 
ellenőrzésére arra alkalmas ügynököket kell szervezni.
A II/6 osztály vezetője rendszeresen tájékoztassa az MSZMP Zala 
megyei vb. I. titkárát és az osztály vezetőjét az olajipari trösztben 
elhelyezkedett ellenséges elemek tevékenységéről.
Az olajipari elhárítás területén meglévő hibák kijavítására irá
nyuló intézkedéseket koordinálni kell.

3. A központi kémelhárítási osztály irányítása és felelőssége mellett 
fokozni kell az elhárítást Jugoszlávia és Ausztria irányában.

a) Nagyobb figyelmet kell fordítani a legális csatornák átfogására, 
különösen a jugoszláv határszakaszon.

4. Felül kell vizsgálni 1961. május 1-ig a meglévő ügyek ügynöki 
biztosítottságát és el kell érni, hogy a megalapozottabb ügyekben 
párhuzamos ügynökséget foglalkoztassanak.

5. Az ügynökség tartásában, különösen a feladatadás és a feladat vég
rehajtására vonatkozó eligazításban lévő fogyatékosságokat a főka
pitány, a politikai nyomozó osztályvezető részéről történő, rendsze
res ellenőrzés útján ki kell küszöbölni. El kell érni, hogy az ügynök
ség ténylegesen funkcióinak megfelelő munkát végezzen, azokat 
konkrét feladatokkal, ellenséges személyekre kell irányítani. Fo
kozni kell az ügynökség politikai, szakmai nevelését.

6. Szigorúan be kell tartani a büntetőpolitikáról szóló határozatban 
lefektetett elveket. Intézkedéseket kell tenni az előfordult törvény- 
sértések felszámolására.

7. A még kintlévő fegyverek felderítését össz rendőri feladattá kell 
tenni. A felderítő munka eredményessé tétele érdekében fokozot
tabban kell támaszkodni a tömegek, valamint a hivatalos és társa
dalmi kapcsolatok segítségére.

8. A politikai nyomozó osztály, munkájában fokozottabb mértékben 
igényelje a lakosság segítségét. Állandóan elemezni kell a tömegek
kel való kapcsolat alakulását. Nagyobb gondot kell fordítani a beje
lentések kezelésére. A 008. sz. miniszteri parancs értelmében javí
tani kell a lakosság tájékoztatását.

9. A főkapitány kérje a megyei pártbizottság eddiginél fokozottabb 
segítségét az állomány politikai képzésének elősegítésére. A Sze
mélyügyi Főosztály az 5 hónapos pártiskolai keretet a lehetőségek
hez viszonyítva emelje fel. Az állomány rendőri, valamint általános 
műveltségének emelése érdekében következetesen be kell tartani az 
osztály káderfejlesztési tervét.
Az állomány politikai, szakmai, továbbképzése érdekében fel kell 
dolgozni a tanulságos ügyeket.
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10. A munkában meglévő hiányosságok megszűntetéséhez a központi 
osztályok — elsősorban a II/6 , továbbá a II/5 osztály — nyújtson 
több segítséget.

A főkapitány elvtárs 1961. július 15-ig tegyen jelentést a II . Főosztály 
vezetőjének a Kollégium határozatának végrehajtásáról.

FÖLDES LÁSZLÓ s.k
a belügym iniszter I. helyettese

Kapják:. Kollégium tagjai,
II. Főosztály vezetőjének helyettesei,
I I /1 —8 osztályok vezetői,
Megyei rendőrfőkapitányok.

Készült: 50 példányban.
Tartalmaz: 4 nyomott lapoldalt.
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