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Tárgy: Az ellenséges erők fokozottabb ellenőrzése

Adataink szerint a külső és belső ellenség szélsőséges elemei az ellen
forradalom 10. évfordulójának megünneplésére készülnek. Előkészüle
teik és várható aktivitásuk megakadályozására, befolyásuk növekedésé
nek csökkentésére az ez évben kiadott 0014. és 0024-es számú mi
niszteri parancsok rendelkezései alapján -  közvetlenül és közvetve is 
-  intézkedéseket kell tenni.

E feladatok megvalósítása érdekében az alárendelt szervek vezetőit

u t a s í t o m :

1. A  BM II. és III. Főcsoportfőnökség illetékes szervei gyorsítsák meg 
a folyamatban lévő ügyek operatív feldolgozását. Indokolt esetben 
kezdeményezzék a büntető eljárás megindítását, vagy egyéb célra
vezető intézkedések megtételét.

2. A  BM II., III. Főcsoportfőnökségek szervei által foglalkoztatott ügy
nökségeket el kell igazítani annak érdekében, hogy minden tudomá
sukra jutó, a rendet, a biztonságot zavaró jelenségekről azonnal 
tegyenek jelentést. A z  ügynökség, a társadalmi kapcsolat és a beje
lentések útján bűntett elkövetéséről, vagy előkészületéről érkezett 
jelzések ellenőrzését azonnal meg kell kezdeni és amennyiben indo
kolt, nyílt úton is a bűnös tevékenységet meg kell akadályozni.

3. Fokozott ellenőrzés alá kell vonni a veszélyes elemeket, a terror és 
diverzióra hajlamos személyeket, az ellenforradalom alatt volt 
hatalmi szervek vezetőit, fegyveres ellenforradalmárokat, galerikat, 
huligánbandákat, társadalomellenes céllal gyülekező csoportosu
lásokat.

E csoportosulások -  veszélyes elemek -  közül azokat, akik részé
ről bűncselekmény kezdeményezése várható, rendőri felügyelet alá 
kell helyezni, indokolt esetben az adott lakóterületről ki kell tiltani, 
rendőrhatósági figyelmeztetésben kell részesíteni.
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4. Különös figyelm et kell fordítani a sport, kulturális rendezvények, 
gyűlések, stb. biztosítására, annak megelőzésére, hogy azokat ellen
séges elemek saját céljaikra kihasználhassák.

Operatív és nyílt úton egyaránt fokozni kell a védelmét a rombo
lásra, gyújtogatásra különösen érzékeny területeknek és jelentős 
népgazdasági objektumoknak.

Terv alapján biztosítani kell azokat a területeket, ahol a korábbi 
évek tapasztalatai, vagy a legutóbb keletkezett jelzések szerint nyílt 
ellenséges tevékenység várható (röpcédulaszórás, falraírás, ellen- 
forradalmi emlékhelyek, temető, stb.).

Fokozottabban kell ellenőrizni az állam elleni izgató tartalmú anya
gok előállítására alkalmas eszközöket (nyomdák, sokszorosítógépek, 
írógépek).

5. A  rendkívüli eseményekről, jelenségekről az érvényben lévő uta
sítások betartásával az eddigieknél jobban szervezzék meg mind 
a saját, mind a BM központi szervek tájékoztatását.

A  büntető eljárások kezdeményezését és az intézkedések megtételét 
illetően azonban gondosan ügyelni kell arra, hogy azok a tényleges 
ellenséget sújtsák, biztosítsák a rendet, s akadályozzák meg a külső és 
belső ellenség terveinek megvalósítását. Ugyanakkor segítsék elő a 
megtévesztett személyek leválasztását és az ellenséges befolyás alóli 
kivonását.

Elvárom, hogy a fenti feladatok sikeres végrehajtása érdekében a BM 
valamennyi szerve fokozza harckészültségét, éberségét és tegye szoro
sabbá az együttműködést a fegyveres testületekkel.

Jelen utasításomban foglaltakról a személyi állományt a szükséges mér
tékben tájékoztatni kell.

JAKAB SÁNDOR s. k.,
belügyminiszter első helyettese

Kapják: Miniszterhelyettesek,
Főcsoportfőnökök,
Országos parancsnokok,
BM II. és III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei,
BM III. Főcsoportfőnökség önálló és beosztott osztályvezetői, 
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok, politikai helyetteseik, 
BM Hőr. Felderítő Osztály vezetője.

Készült: 120 példányban.
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