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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER I. HELYETTESÉNEK

1. számú parancsa.

Budapest, 1958. évi január hó 7-én.

A nyugati határaink védelmében nem használjuk ki az összes 
rendelkezésre álló lehetőségeinket, mert a Belügyminisztérium 
szerveinek a határövezetben folytatott munkája nincs kellően 
koordinálva, A Belügyminisztérium Megyei Politikai Osztályai, 
a Határőrség kerületi felderítő osztályai, sőt e szervek köz
ponti osztályai is esetenként egymástól függetlenül dolgoznak, 
többször párhuzamos munkát végeznek, néha pedig egyenesen ke
resztezik egymás operatív munkáját, ami dekonspirációhoz ve
zet.

A kellő együttműködés hiányában a határvédelemben érdekelt 
szervek nem nyújtanak egymásnak kellő segítséget, ami lénye
gében a határvédelem és a kémelhárítás gyengítését eredménye
zi. 

A Határőrség Országos Parancsnoksága nem kap kellő adatokat 
az ellenség illegális csatornáinak létezéséről, nem ismeri 
a Magyar Népköztársaságba akkreditált nyugati diplomatákat, 
nincs ellátva a körözött - kémek és más ellenséges elemek ada
taival, stb. Másfelől a Határőrség kerületi felderítő osztá
lyai nem támaszkodnak eléggé a Megyei Rendőrkapitányságokra 
és azok politikai nyomozó osztályaira. Ennek következtében 
e szervek nem dolgoznak ki közös akció, vagy operatív tervet 
az általuk ellenőrzött határvidékek és az ott élő ellenséges 
elemek feldolgozására, valamint a beszivárgó imperialista 
ügynökök elfogására. Azzal, hogy az ellenségről szerzett és 
a területre vonatkozó adatokat nem közlik egymással, nehezí
tik a határvédelmet és a kémelhárítást.

A nem kielégítő együttműködés akadályozza a hazánkban illegá
lisan beszivárgott kémek visszafordítását, a külföldön dolgo
zó ügynökség adatainak a már meglévő adatok utján való ellen
őrzését, a határövezetben történő hálózatépítést és a határon 
túl dolgozó ügynökség célszerű felhasználását.
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Meg kell állapítani azt is, hogy a nyugati határon lévő 
kapitányságok, közbiztonsági és bűnügyi rendőri egységei 
nincsenek kellően bevonva a határvédelembe és az elhárításba.

A nyugati határvédelem erősítése érdekében

megparancsolom:

1. / A B.M. Győr és Vas-megyei Politikai Osztályai, a Határőrség
kerületi felderítő osztályai negyedévenként készítsenek kö
zös operatív tervet, amit folyamatosan a helyzetnek megfe
lelően újabb feladatokkal kell kiegészíteni. A közös ope
ratív tervben rögzítsék, hogy miben nyújtanak segítséget 
egymásnak és milyen ügyben dolgoznak közösen. A közös terv 
elkészítésénél vegyék figyelembe az általuk ellenőrzött 
terület operatív helyzetét, az ellenséges kategóriák el
helyezkedését, az illegális határkapukat, az esetleges ú- 
jabb határkapuk megnyitását, csapdák felállítását.

Határidő: Az első közös operatív 
tervre: 1958. II.1. 

Felelős: BM. Vas megyei Pol.Oszt.Vez. 
BM. Győr megyei Pol.Oszt.Vez. 
Hőr. ker. feld. oszt. vezetői.

2. / A B.M. II/2. Osztály, valamint a Határőrség Felderítő Fő
osztály mérjék fel az ellenségről meglévő adataikat és en
nek alapján az egyes szervek lehetőségeinek figyelembevé
telével határozzák meg, hogy az egyes kém, ember- és áru
csempész ügyekben melyik szerv dolgozzon és egyéb ügyekben 
milyen segítséget tudnak egymásnak nyújtani. Ennek megfe
lelően közös operatív tervet kell kidolgozni.

Határidő: 1958.II.1. 
Felelős: BM.II/2. Oszt.Vez. 

Hőr.Feld.Főo.Vez.

5./  A B.M. Győr és Vas megyei Politikai Osztályain egy-egy 
értékelő és tájékoztató csoportot kell felállítani 2 fővel 
jó tapasztalatokkal rendelkező operatív tisztekből. A cso
portok a Győr-i és a Vas-megyei rendőrfőkapitánynak vannak 
alárendelve. Az értékelő és tájékoztató csoportokba 1-1 főt 
az illetékes Megyei Politikai Osztályok és 1-1 főt a Győr-i 
és a Zalaegerszegi kerületi felderítő osztályok vezényel
nek. Az értékelő és tájékoztató csoportoknak az illetékes 
szervek valamennyi jelentéséből 1-1 példányt meg kell kap- 
niuk és annak alapján tájékoztatják a Határőrség Országos 
Parancsnokát, a B.M. II. Főosztály Vezetőjét, a Megyei Ren
dőrfőkapitányt és a Határőrség Kerületi Parancsnokát. A tá
jékoztató csoport programját, tevékenységének részletes 
tervét ki kell dolgozni.
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A Megyei főkapitány feladata, hogy a beérkező összes jelen
tének alapján közvetlenül is koordinálja a területen dolgo
zó szervek munkáját.

 Határidő: 1958. II. 15.
Felelős: BM. II/a.Oszt.Vez.

Hőr. Feld. Főoszt. Vez.

4. / Az értékelő és tájékoztató csoportok felállításuk után az
1957. évben kapott fontosabb adatok alapján állítsák össze 
az ellenségről szerzett fontosabb adatokat, elsősorban az 
imperialista hírszerző szervek és azok ügynökségéről, vala
mint az ellenőrzésük alatt álló területen élő ellenséges 
beállítottságú személyekről. Ez az értékelés képezi további 
munkájuk alapját.

Határidő: 1958. III.1.
Felelős: BM. Győr és Vas megyei 

Főkapitány.

5. / A B.M. Győr és Vas megyei Főkapitányság Vezetői, valamint
az illetékes határőrkerület parancsnokai dolgozzanak ki 
közös karhatalmi intézkedéseket a határvédelem erősítése 
céljából.

Határidő: 1958. II.1.
Felelős: BM. Győr és Vas megyei 

Főkapitányság Vezetői, 
az illetékes hőr. ker. pk.-ok.

6./  A BM. Győr és Vas megyei Főkapitány és a Politikai Osztály 
Vezetője dolgozzon ki tervet a közbiztonsági és bűnügyi 
rendőrségnek a határvédelembe való megfelelő bevonására. 
Határsértések során a Megyei Főkapitányok a Határőrség Or
szágos Parancsnokának, vagy a Határőrség kerületi parancs
nokainak kérésére kötelesek hálózati munkát kifejteni az 
érintett területeken.

Határidő: 1958. I. 20.
Felelős: BM. Győr és Vasmegyei 

Főkapitányok.

7./  A BM. Tanulmányi és Módszertani Osztálya a BM. II/2. 
Osztály bevonásával dolgozzon ki a nyugati határmegyékbe 
beosztott rendőri és határőrizeti szervek személyi állo
mánya részére kb. 6-8 órás kémelhárítási előadást. Az elő
adás lényegében az ellenséges kémkedés célját és módszere
it ismertesse, különös tekintettel a határvidékek helyze
tére.

Határidő: 1958. II. 1.
Felelős: BM. Tanulmányi és Módszer

tani Osztály Vezetője.
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8. / A B.M. II. Főosztály összes kutató alosztálya állítsa össze
a Nyugatra szökött és feltételezhetően az imperialista 
hírszerző szervek szolgálatában álló személyek névsorát 
és ezeket személyi adataikkal, fényképeikkel együtt küld
jék meg a Határőrség Országos Parancsnokának, aki gondos
kodjon arról, hogy ezek az adatokat ellenőrzés céljából 
lejussanak a FEP-ekhez. A továbbiak során a körözött 
személyek fényképét és adatait folyamatosan meg kell kül
deni a Határőrség Országos Parancsnokának.

Határidő: 1958. III. 1. 
Felelős: BM. II/1, II/2, II/5.

osztályok vezetői. 

9. / A B.M. II/11. Osztály szervezze meg a politikai körözé
sek könyvét, ennek folyamatos kiegészítését és megfelelő 
konspiratív kezelési módszerét.

Határidő: 1958. III.1. 
Felelős: BM. II/11. Oszt.vez.

10. / A BM. II/2. osztály Vezetője a Magyar Népköztársaság
területén dolgozó nyugati követségek beosztottainak ada
tait és fényképeit küldje meg a Határőrség Országos Pa
rancsnokának. A jövőben érkező nyugati követségi beosz
tottak fényképét folyamatosan meg kell küldeni.

Határidő: 1958. I. 5. 
Felelős: BM. II/2. Oszt.Vez,

11. / A B.M. II. Főosztály Vezetője és a Határőrség Országos
Parancsnoka illetékes szerveikkel közösen dolgoztassák 
ki a Magyar Népköztársaság területére beérkező nyugati 
nyugati állampolgárok adatainak azonnali közlését a Keokh-al, 
átutazók esetében még a kiléptető állomásokkal is. Ennek 
érdekében a B.M. Technikai Főosztály Vezetőjének bevonásá
val tegyenek javaslatot hozzám a szükséges technikai fel
szereléssel való ellátásra.

Határidő: Javaslat elkészítésére:
1958. I.15.

Felelős: BM. II. Főoszt. Vez. Ha
tárőrség Országos Pa
rancsnoka.

12. / A Határőrség Országos Parancsnoka utasítsa a nyugati
kerületek parancsnokait, hogy a befelé történt elfogott 
határsértőket a legrövidebb időn belül konspiráltan 
szállíttassa be a kerület felderítő szerveihez, s azonnal 
értesítsék a Megyei Főkapitányság Vezetőjét. A Megyei Fő
kapitányság Vezetője köteles azonnal értesíteni a B.M. 
II/2. Osztály Vezetőjét az elfogásról. Az illegálisan be
jött személyek kihallgatását azonnal meg kell kezdeni az 
illetékes kémelhárító szervek egy tagjának jelenlétében.

Jelen parancsom végrehajtását a B.M. II. Főosztály Vezetője 
és a Határőrség Országos Parancsnoka 1958. május 1-ig egy 
ízben ellenőriztesse és erről írásban tegyen nekem jelentést.

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak-, Tömpe István s.k.
Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak, Belügyminiszter I. helyettese 

II. főosztály vezetője, helyettesei,  
II/2 osztály vezetője  
Határőrség pk. Győr m. Vas m. főkap.


