
BELÜGYMINISZTÉRIUM

10-23/3-1958.

Szigorúan titkos!

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  BELÜGYMINISZTERE ELSŐ HELYETTESÉNEK

5 sz. PARANCSA.

Budapest, 1958. január 23.

Ellenőrzött adataink bizonyítják, hogy hazánk területén utaz
gató kapitalista diplomaták közül egyesek diplomáciai tevékeny
ségükkel össze nem egyeztethető tevékenységet fejtenek ki.
Egyes megtévedt, vagy ellenséges magyar állampolgárok között 
felforgató propagandát űznek, katonai és honvédelmi objektumok 
ellen kémkednek. Ellenséges tevékenységük felderítésére és 
leleplezésére meg kell szervezni hazánk területén utazó kapita
lista diplomaták titkos operatív ellenőrzését. Ennek érdekében 
megparancsolom.

I.

A kapitalista diplomaták vidéki utazásainak operatív és techni
kai ellenőrzésére a II/9 osztályon egy négy főből álló központot 
kell létrehozni, A központ feladata, hogy az ellenőrző pontok
ról hivatalos és hálózati források utján szerzett adatok alap
ján megfelelő térképre bejegyezze a' vidékre induló kapitalista 
diplomaták útirányát és várható mozgását. Ennek alapján érte
síti a közbeeső rendőri, katonai szerveket, valamint szükség 
szerint intézkedést tesz a diplomata figyelésére. Időszakonként 
az összes meglévő adataik alapján a vidéki operatív és rendőri 
szervek intézkedéseket tesznek egyes területek fokozottabb védel
mére és az ott megjelenő kém- vagy egyéb ellenséges tevékeny
séget folytató kapitalista diplomaták leleplezésére.

A központi csoport támogatására egy 21 főből álló 4 nagytelje
sítményű túrakocsival - figyelő részleget kell létrehozni. 
Ezeket a csoportokat nyilvántartott hírszerzők tevékenységének 
korlátozására, vagy leleplezésére kell elsősorban felhasználni,

 II .

Utasítom a Közrendvédelmi Főosztály Vezetőjét, hogy a Budapest
ről kivezető fő közlekedési útvonalakon megfelelő rendőri 
jelentőszolgálatot szervezzen. Ez a szolgálat jelzi a II/9 osz
tályon lévő központ számára a főváros területét elhagyó kapita
lista diplomaták gépkocsi rendszámait, az áthaladás időpontját
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és egyéb megállapítható adatait, Ezt a szolgálatot közvetlen 
városi telefonnal kell összekapcsolni az említett központtal, 
A fővárosból kivezető mellékútvonalat a közlekedésrendészeti 
szervek motoros járőrei ellenőrzik. Jelentéseiket távbeszélőn 
közlik a központtal. A Közrendvédelmi Főosztály Vezetője gon
doskodik, hogy vidéki szervei megfelelő mértékben bekapcso
lódjanak a kapitalista diplomaták mozgásának ellenőrzésébe. 
Ennek megkönnyítésére ki kell oktatni az érintett személyi 
állományt és el kell látni jelentő blokktömbbel,

III.
A II/2 osztály vezetője készítse el a kapitalista követségek 
fedése alatt dolgozó hírszerzőtisztek elleni harccal foglal
kozó oktatási anyagot. A Közrendvédelmi Főosztály Vezetőjével 
együtt gondoskodik, hogy a megfelelő rendőri szervem beosztottal 
és tisztjei világos képet kapjanak a kapitalista diplomatákkal 
kapcsolatos intézkedésekről és az általuk foganatosítható rend
szabályokról.

Utasítom a II/2 osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a II/9 
osztályon létesített központ megfelelő operatív támogatásá
ról. Folyamatosan biztosítsa a központ által szerzett adatok 
operatív felhasználását, az imperialista hírszerzőszervek le
leplezésére. A II/2 osztály vezetője köteles gondoskodni és 
esetenként meghatározni a titkos ellenőrzések és egyéb intéz
kedések mértékét, figyelembe véve hazánk külpolitikai érdekeit.

IV. 

A Közrendvédelmi Főosztály, a II/9 osztály és a II/2 osztály 
vezetői a végrehajtásról 1958 március 15-ig tegyenek nekem 
jelentést.

Az 1955 évi 24 számú miniszterhelyettesi parancs a jelen pa
rancs megjelenésével hatályát veszti.

/
Tömpe István sk. 

 a Belügyminiszter első helyettese.

Felterjesztve: Belügyminiszter elvtársnak, 
Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,

II. Főosztály Vezetője, helyettesei.
II/1., II/2., II/4., II/6 és a II/9 osztályok 
vezetői,
Megyei /budapesti/ rendőr-főkapitányságok 
vezetői 1 pld.

 Megyei/budapesti/ rend őr-főkapitányságok
politikai nyomozó osztályainak vezetői 2 pld. 
Közbiztonsági Főosztály Vezetője 2 pld. 
Ellenőrzési Osztály.
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