
A MAGYAR NÉpKÖZTÁrSA SÁG BELÜGYMINIsZTErHELYET TESÉNEK 
ÉS a PolITIkaI NYOMOZÓ FŐOSZTÁLY VEZETŐJÉNEK

28.sz. UTASÍTÁSA.
Budapest, 1959. október hó 16.

Tárgy: Biztosítási feladatok végrehajtása.

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 42, évfordulójának mél
tó megünnepléséhez szükséges a november 7-i ünnepségek rendőri 
biztosítása.
Gondoskodni kell arról is, hogy rendőri és politikai nyomozó 
szerveink megelőzzék és megakadályozzák az október 23-mal, 
illetve november 4-gyel kapcsolatos esetleges ellenséges prov
okációs kisérleteket.

A biztosítás megfelelő végrehajtása érdekében:
1./ Október 22-én 17 h-tól október 24-én 08 h-ig

November 3-án 17 h-tól november 5-én 08 h-ig
November 6-án 17 h-tól november 8-án 08 h-ig
A rendőrség közrendvédelmi és közlekedésrendészeti állomá
nya részére készültséget rendelek el.
A rendőrség egyéb személyi állományával a főkapitányságok 
vezetői a helyi körülményeknek és szükségletnek megfele
lően saját hatáskörükben rendelkezzenek.

2./ Valamennyi rendőri szervnél a készültség idejére megerősí
tett ügyeleti szolgálatot kell szervezni. Az ügyelet veze
tésével intézkedőképes, vezető beosztású tisztet kell meg
bízni. A Politikai Nyomozó Főosztály központi osztályai 
ugyancsak a helyenként szükségesnek látszó mértékben mege
rősített ügyeletet tartsanak. A vezetők és az állomány ál
landóan - a megerősített ügyelet vezetője által ismert - 
 könnyen elérhető helyen tartózkodjanak.
Ügyeleti szolgálatra ezen időszakokban a megyei közrendvé
delmi osztály vezetőjét, illetve közrendvédelmi parancsno
kot beosztani nem szabad.
Valamennyi szervnél az éjszakai órákra is meg kell szer
vezni a gyors és pontos jelentőszolgálatot.
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A megyei főkapitányságok ügyelet vezetői a rendkivüli ese
ményeket azonnal jelentsék az ORFK. Ügyeletének és a Poli
tikai Nyomozó Főosztály Tájékoztató Osztályának. A politi
kai Nyomozó Főosztály központi osztályai a Tájékoztató Osz
tálynak jelentsenek.

3./ A vezetők és parancsnokok a készültségi időszakokra szer
vezzék meg a közrendvédelmi és közlekedésrendészeti állo
mány, valamint a biztosításba bevont más állományúak foko
zott ellenőrzését. Különösen vonatkozik ez az éjszakai ó- 
rákra.

4./ A közrendvédelmi és közlekedésrendészeti állomány szolgá
latát úgy kell megszervezni, hogy az éjszakai és hajnali 
órákban biztositva legyen a fokozott járőrszolgálat.
A községi kihelyezett körzeti megbizottakat az őrsszék
helyre bevonni nem szabad, a helyi viszonyoktól függően 
önkéntes rendőrökkel vagy járőrrel meg kell erősiteni.

5./ A készültségi időszakokban fokozni kell a nyomozói portya- 
szolgálatot, azt összhangba kell hozni a közrendvédelmi és 
közlekedésrendészeti járőrszolgálattal.
A készültség ideje alatt, különösen az éjszakai órákban 
f okozott személy igazoltatást kell végezni. Fokozottabb 
mértékben kell ellenőrizni a gépjármüveken történő sze
mély és áruszállitást. Az ellenőrzés -során különös gondot 
kell forditani a gépjármüveken utazó személyek igazoltatá
sára, valamint a jármű és csomag átvizsgálására.

6./ Különösen sötétedéstől virradatig nagy gondot kell fordi
tani az esetleges röpcédulaszórás, falfirkálás, gyanús 
csoportosulás felderítésére és megakadályozására. Ezek 
észlelése esetén azonnal értesíteni kell a politikai nyo
mozó szerveket.
Meg kell szervezni a rendőri felügyelet alatt állók, szo
kásos bűnözők, politikailag megbízhatatlan személyek és 
ellenséges elemek, operatív és nyilt úton való fokozottabb 
ellenőrzését.

7./ Az igazgatásrendészeti és közrendvédelmi szervek közösen 
fokozott mértékben ellenőrizzék a robbanóanyagraktárakat, 
fegyver- és lőszer, valamint mérgezőanyag tárolóhelyeket, 
sokszorosító gépeket működtető objektumokat.

8./ Megfelelő módon meg kell szervezni a jelentős ipari objek
tumok operativ biztosítását, középületek, emlékművek vé
delmét.

- 2. -

ÁBTL - 4.2 - 10-24/28/1959 /2



9./ Fokozott figyelmet kell fordítani a termelőszövetkezetek, 
állami mezőgazdasági objektumok védelmére, különös tekin
tettel az esetleges rombolások, gyújtogatások, mérgezések 
megelőzésére,

10. / A főkapitányságok vezetői lépjenek érintkezésbe a helyi
párt- és állami szervekkel, szervezzék meg a november 7-i 
országos és helyi ünnepségek pontos rendjét és az ünnep
ségeket úgy operatív, mint közrendvédelmi és közlekedés- 
rendészeti szempontból biztosítsák.

11. / Fentieken kívül október 31-én, november 1-én és 2-án a
rendőri és politikai nyomozó szervek vezetői a helyi a- 
dottságok és sajátosságok szem előtt tartásával külön 
terv szerint szervezzenek biztosítást a temetők látoga
tásával kapcsolatosan. A biztosítás célja, hogy a temetők 
látogatása során mindennemű rendbontás, zavartkeltés meg
előzhető legyen. Meg kell akadályozni az ellenséges gyü
lekezéseket, csoportosulásokat, provokációkat.
Fokozott operatív és járőrszolgálattal kell biztosítani 
a templomok környékét, a temetőket, különös figyelemmel 
azon területekre, ahol szovjet hősi halottak sírjai, 
emlékművei vannak.
Az operatív és közrendvédelmi biztosításon kívül a forga-

 lom zavartalansága érdekében ott, ahol ez szükséges, meg 
kell szervezni a közlekedésrendészeti biztosítást is.

12. / A fŐkapitányságok vezetői szükség esetén a Miniszter
Elvtárs 25/1957. sz. parancsa alapján a területileg il
letékes karhatalmi parancsnokoktól kérjenek segítséget 
a biztosítási feladatok megoldásához. Tartsanak szoros 
kapcsolatot a munkásőr szervekkel,
A nyugati és déli határmegyék rendőri szerveinek vezetői 
intézkedéseiket hangolják össze a határőrizeti szervek 
vezetőinek intézkedéseivel.

13. / A szervek vezetői az érvényben lévő utasítások szerint
a készültségi időszakokban gondoskodjanak az állomány 
megfelelő étkeztetéséről, pihentetéséről.

14./ A Közbiztonsági Helyettes a jelen utasításnak megfele
lően intézkedjen az iparőrség vonalán a biztosítás meg
szervezésére vonatkozóan.
A főkapitányságok vezetői gondoskodjanak a területükön 
lévő iparőrségek fokozott ellenőrzéséről.
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A Főkapitányok, valamint a Politikai Nyomozó Főosztály osz
tályvezetői a jelen utasitás végrehajtása érdekében a szük
séges intézkedéseket tegyék meg és az ellenőrzésről gondos
kodjanak.

 

Galambos József s.k. Dr.Garamvölgyi Vilmos s.k.
r.ezredes r.vezérőrnagy

főosztályvezető miniszterhelyettes

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak.
Kapják: Miniszterhelyettesek,

Országos parancsnokok,
II.Főosztály Vezetője, helyettesei, osztályve
zetői,
ORFK.Vezetőjének helyettesei, osztályvezetői,
BM.Anyagi és Techn.Főo., BM. Tanulmányi Osztály, 
BM. Iskolák,
Megyei, budapesti rendőrfőkapitányok.
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A MAGYAr nÉpKÖZtÁrSASÁG BELÜGYMINIsZTerHELYETTeSÉnEK 
ÉS A PoLItIkaI NYOMOZÓ FŐOSZTÁLY VEZeTőJÉnEK

28.sz. UTASÍTÁSA.
Budapest, 1959. október hó 16.

Tárgy: Biztosítási feladatok végrehajtása.

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 42. évfordulójának mél
tó megünnepléséhez szükséges a november 7-i ünnepségek rendőri 
biztosítása. 
Gondoskodni kell arról is, hogy rendőri és politikai nyomozó 
szerveink megelőzzék és megakadályozzák az október 23-mal, 
illetve november 4— gyel kapcsolatos esetleges ellenséges pro
vokációs kísérleteket.
A  biztositás megfelelő végrehajtása érdekében :
1. / Október 22-én 17 h-tól október 24-én 08 h-ig

November 3-án 17 h-tól november 5-én 08 h-ig
November 6-án 17 h-tól november 8-án 08 h-ig

I A rendőrség közrendvédelmi és közlekedésrendészeti állomá-
 nya részére készültséget rendelek el.

A rendőrség egyéb személyi állományával a főkapitányságok 
vezetői a helyi körülményeknek és szükségletnek megfele
lően saját hatáskörükben rendelkezzenek.

2./ Valamennyi rendőri szervnél a készültség idejére megerősí
tett ügyeleti szolgálatot kell szervezni. Az ügyelet veze
tésével intezkedőképes, vezető beosztású tisztet kell meg
bízni. A Politikai Nyomozó Főosztály központi osztályai 
ugyancsak a helyenként szükségesnek látszó mértékben mege
rősített ügyeletet tartsanak. A vezetők és az állomány ál
landóan - a megerősített ügyelet vezetője által ismert - 
könnyen elérhető helyen tartózkodjanak.
ü g y e l e t i  szolgálatra ezen időszakban a megyei kÖzrendvé- 
delmi  osztály vezet őjét, illetve közrendvédelmi para ncsno- 
k o T  beosztani nem szabad
Valamennyi szervnél az éjszakai órákra is meg kell szer
vezni a gyors és pontos jelentőszolgálatot.

BEIjÜGYMINISZTÉRIUM. S Z IgOrúaN TITKOS ! 
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A megyei főkapitányságok ügyelet vezetői a rendkívüli ese
ményeket azonnal. jele ntsék az OrFK. Ügyeletének é s  a Poli- 
tikai Nyomozó Főosztály Tájékoztató Osztá l y ának . A politi
kai Nyomozó Főosztály központi osztályai a Tájékoztató Osz
tálynak jelentsenek,

3./ A vezetők és parancsnokok a készültségi,időszakokra szer
vezzék meg, a közrendvédelmi é s közlekedésrendészeti állo
mány, valamint s biztosításba bevont más állományuak 
fokozott_ellenőrzését. Különösen vonatkozik az az éjszakai ó-

4. / A közrendvédelmi és közlekedésrendészeti állomány szolgá
latát úgy kell megszervezni, hogy az éjszakai és hajnali 
órákban biztosítva legyen a fokozott járőrszolgálat.
A községi kihelyezett körzeti megbízottakat az őrsszék- 
helyre bevonni nem szabad a helyi viszonyoktól függŐen 
önkéntes ren d Őrökkel vagy járőrrel meg kell erősíteni.

5./ A készültségi időszakokban fokozni kell a nyomozói portya- 
szolgálatot, azt összhangba kell hozni a közrendvédelmi és 
közlekedésrendészeti járőrszolgálattal.
A készültség ideje alatt, különösen az éjszakai órákban 
fokozott személy igazoltatást kell végezni. Fokozottabb

mértékben kell ellenőrizni a gépjármüveken történő személy és áruszállítást. Az ellenőrzés során különös gondot 
kell fordítani a gépjármüveken utazó személyek igazoltatá
sára, valamint a jármű és csomag átvizsgálására.

6./ Különösen sötétedéstől-virradatig nagy gondot kell fordí
tani az esetleges röpcédulaszórás, falfirkálás, gyanús 
csoportosulás felderítésére és megakadályozására. Ezek 
észlelése esetén azonnal értesíteni kell a politikai nyo
mozó szerveket.
Meg kell szervezni a rendőri felügyelet alatt állók, szo
kásos bűnözők, politikailag megbízhatatlan személyek és 
ellenséges elemek, operatív és nyílt úton való fokozottabb 
ellenőrzését.

7./ Az igazgatásrendészeti és közrendvédelmi szervek közösen 
fokozott mértékben ellenőrizzék a robbanóanyagraktárakat, 
fegyver- és lőszer, valamint mérgezőanyag tárolóhelyeket, 
sokszorosító gépeket működtető objektumokat.

8./ Megfelelő módon meg kell szervezni a jelentős ipari objek
tumok operatív biztosítását, középületek, emlékművek vé
delmét, 
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9./ Fokozott figyelmet kell fordítani a termelőszövetkezetek, 
állami mezőgazdasági objektumok védelmére, különös tekin
tettel az esetleges rombolások, gyújtogatások, mérgezések 
megelőzésére,

10. / A főkapitányságok vezetői lépjenek érintkezésbe a helyi
párt- és állami szervekkel, szervezzék meg a november 7-i 

- országos és helyi ünnepségek pontos rendjét és az ünnep
ségeket úgy operatív, mint közrendvédelmi és közlekedés
rendészeti szempontból biztosítsák.

11. / Fentieken kívül október 31-én, november 1-én és 2-án a
 rendőri és politikai nyomozó szervek vezetői a helyi a- 
 dottságok és sajátosságok szem előtt tartásával külön 
 terv szerint szervezzenek biztosítást a temetők látoga-
tásával kapcsolatosan. A biztosítás célja, hogy a temetők 

| látogatása során mindennemű rendbontás, zavartkeltés meg- 
 előzhető legyen. Meg kell akadályozni az ellenséges gyü- 
lekezéseket, csoportosulásokat, provokációkat.
Fokozott operatív és járőrszolgálattal kell biztosítani 
a templomok környékét, a temetőket, különös figyelemmel 
azon területekre, ahol szovjet hősi halottak sírjai, 
emlékművei vannak.
Az operatív és közrendvédelmi biztosításon kívül a forga- 
lom zavartalansága érdekében ott, ahol ez szükséges, meg 
kell szervezni a közlekedésrendészeti biztosítást is.

12. / A főkapitányságok vezetői szükség esetén a Miniszter
Elvtárs 25/1957. sz. parancsa alapján a területileg il
letékes karhatalmi parancsnokoktól kérjenek segítséget 
a biztosítási feladatok megoldásához. Tartsanak szoros 
kapcsolatot a munkásőr szervekkel*
A nyugati és déli határmegyék rendőri szerveinek vezetői 
intézkedéseiket hangolják össze a határőrizeti szervek 
vezetőinek intézkedéseivel.

13./ A szervek vezetői az érvényben lévő utasítások szerint 
a készültségi időszakokban gondoskodjanak az állomány 
megfelelő étkeztetéséről, pihentetéséről.

14./ A Közbiztonsági Helyettes a jelen utasításnak megfele
lően intézkedjen az iparőrség vonalán a biztosítás meg
szervezésére vonatkozóan.
A főkapitányságok vezetői gondoskodjanak a területükön 
lévő iparőrségek fokozott ellenőrzéséről.
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A Főkapitányok, valamint a Politikai Nyomozó Főosztály osz
tályvezetői a jelen utasitás végrehajtása érdekében a szük
séges intézkedéseket tegyék meg és az ellenőrzésről gondos
kodjanak.

Galambos József s.k. Dr. Garamvölgyi Vilmos s.k.
r.ezredes  r.vezérőrnagy

főosztályvezető miniszterhelyettes

Felterjesztve: Miniszter Elvtársnak.
Kapják: Miniszterhelyettesek,

Országos parancsnokok,
II.Főosztály Vezetője, helyettesei, osztályve
zetői,
ORFK.Vezetőjének helyettesei, osztályvezetői, 
BM.Anyagi és Techn. Főo., BM Tanulmányi 0sztály, 
BM. Iskolák,
Megyei, budapesti rendőrfőkapitányok.
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