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A jelenlegi gyakorlat szerint a kémügyek vizsgálatát orszá
gos viszonylatban a területileg illetékes központi - és 
megyei vizsgálati alosztályok folytatják. A vizsgálatok ered
ményei alapján megállapítható, hogy a kémügyek kivizsgálása 
a megyei szerveknél nem éri el a megfelelő színvonalat. En
nek oka elsősorban az, hogy a megyei vizsgálati szervek 
nem ismerik az ellenséges hirszerzőszervek tevékenységéről 
rendelkezésünkre álló anyagok egészét, nem ismerik módszerei
ket. A területi széttagoltság következtében nem oldható meg 
az összefüggő kémügyek vizsgálatának koordinálása sem. Elő
fordult, hogy ugyanabban az ügyben több alosztály párhuzamosan 
folytatott vizsgálatot.
E hibák megszüntetése érdekében

m e g p a r a n c s o l o m : .
1. / A kémkedési ügyek vizsgálatáért a jövőben a BM. II/2. és

II/8. osztályok felelősek.
2. / A határőrség illetékes szervei azokat a személyeket, akik

elfogásukkor kémkedés: bűntettével alaposan gyanusitha- 
tók, csak a határ védelme szempontjából fontos kérdések
re hallgassák ki. Az elfogástól számított 36 órán belül 
értesítsék a II/2. osztályt. Ha a II/2. osztály szükséges- 
nek tartja, az elfogottat haladéktalanul fel kell kisér
ni a II/8. osztályra.

3. / Ha a megyei szerveknél indult vizsgálat folyamán kémkedés
re utaló adatok merülnek fel, az ügyet a II/8. osztálynak 
csak az esetben kell átadni, ha a megyei politikai nyo
mozó osztály javaslata alapján a II/2. és a II/8. osztály 
vezetője ezzel egyetért.

4. / Azokat a tiltott határátlépőket, akiknél kémkedésre uta
ló adatok nem merülnek fel, a jelenlegi gyakorlatnak 
megfelelően a határőrség, a megyei vizsgálati alosztály 
utján, az elfogott személy lakóhelye szerint illetékes 
vizsgálati szervhez kísértesse át.
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5./ A tiltott határátlépés kísérlete közben elfogott olyan 
személyekről, akik az ellenforradalom után nyugatról 
tértok vissza, és újból ki akartak szokni az országból; 
minden esetben haladéktalanul értesiteni kell a II/2. 
osztályt és az osztály vezetőjének véleményétől függően 
át koll adni a II/8. osztálynak.
Azokat a tiltott határátlépést megkisérlő személyeket, 
pedig akik legutóbb katonailag, vagy iparilag fontos 
objektumban dolgoztak, a megyei vizsgálati alosztály 
azonnal hallgassa, ki ás az első kihallgatás eredményéről 
távmondatilag értesítse a II/2. osztályt. Ha a Il/2. és 
II/8. osztályok vezetői az ügy központi kivizsgálását 
tartják szükségesnek, elrendelhetik az elfogott személyek
nek a II/8. osztályra kisértetését.

6./ Azoknak a kémkedési ügyeknek az anyagát, amelyek operatív 
feldolgozását a megyei operativ hálózati szervek végzik, 
a realizálás előtt — a II/2. osztállyal egyetértve - küld
jék meg a II/8. osztálynak véleményezés végett. Az ügy 
realizálása esetén az operációt és a vizsgálatot a II/8. 
osztály folytatja le. Az egyes intézkedések végrehajtásá
ba szükség szerint be kell vonni, a megyei kémelháritó 
opera t i v  és vizsgálati alosztályokat is. Az ilyen ügyek
ben keletkezett jegyzőkönyvek és jelentések egy—egy 
példányát a II/8. osztály küldje meg a II/2. osztálynak és 
annak a megyei politikai nyomozó osztálynak, amely az 
operativ felderítést folytatta.

7./ A II/8. osztály fokozottabban működjék együtt a kémkedési 
ügyekben a II/2.,  II/3. osztállyal és a határőrség fel
derítő szerveivel. A felderítő és vizsgálati szervek 
munkájával szorosan összefüggő anyagokat tájékoztatás 
és felhasználás céljából kölcsönösen és haladéktalanul 
küldjék meg egymásnak.

8./ E parancsban foglaltak nem érintik a BM. II/l. osztály 
hatáskörébe tartozó ügyeket, azokban az eddigi gyakor
latnak megfelelőén kell eljárni.

Jelen parancsomat az operatív állomány előtt - megfelelő
mértékben — oktatás tárgyává kell tenni.

 

F öldes László sk.
B e l ügyminiszter I. helyettese.

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak.
Kapják: Miniszterhelyettes elvtársnak,

 II.Főosztály vezetője, helyettese,
osztályvezetői,
Határőrség parancsnoka, Felderítő- 
osztály vezetője és vidéki szerveik,
Megyei /budapesti/ rendőrfőkapitányok.
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