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Tárgy: Az operatív nyilvántartással kapcsolatos rendellenes
ségek megszüntetése.

Több operatív osztályon ellenőriztettem, hogy történik 
a kompromittált személyek nyilvántartásba, vétele, il
letve milyen bizonyítékok /hálózati jelentések, vizs
gálati jegyzőkönyvek, stb./ fekszenek el a dossziékban, 
melyek a kartonokon közölt kiértékelést alátámasztják.

Megállapítottam, hogy egyes operatív beosztottak nem 
kellő felelősséggel végzik a személyek nyilvántartásba 
vételét, illetve a kartonok kiállítását, nem érzik át 
a nyilvántartásba vétel jelentőségét. A kartonokon olyan 
kiértékeléseket és megállapításokat tesznek,amelyek a 
valóságnak nem felelnek meg és erre vonatkozóan sem 'há
lózati jelentéssel, sem egyéb más bizonyító anyaggal 
nem rendelkeznek.

Pl: Az I/2-c. alosztályon Molnár György áv. fhdgy. 
Borsai Konrádról kiállított kartonján közli: “in
ternálva lett”. Ugyanakkor a dossziéban erre vonat
kozó anyag nem található.

Az I/3-c. alosztályon Kopácsi László áv. alhdgy. 
Horváth Margitról kiállított kartonon közli: ”a 
Francia Intézetbe bejáratos”. A dossziéban elfekvő 
eredeti anyag szerint Horváth Margit azoknak a. sze
mélyeknek a névsorában szerepel, akik értesítést 
kaptak arról, hogy a Francia Intézet oktatási év
folyama megkezdődik.

Az I/4-a. alosztályon Szövérfi László áv.őrm. Fo
dor Lászlóról kiállított kartonján közli: ”nyilas 
polgármesterrel volt kapcsolatban, kommunista-el
lenes, stb.” Erre vonatkozóan a dossziéban anyag 
nem található.
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Az I/5. osztályon Sulyok István áv.fhdgy. dr. Csi- 
ke Kálmánról kiállított kartonján közli: ”a MÉP- 
nek vezető tagja volt.” Az eredeti anyag szerint 
a dossziéban olyazn adatokkal fekszik el, hogy ba
ráti köre állt MÉP. tagokból.

A Heves-megyei osztályon Hermann Endre áv.őrm.
Csik Józsefről kiállított kartonján közli: ”jobb
oldali magatartású, barátai volt csendőrök”, az 
eredeti anyag szerint a dossziéban olyan adatokkal 
fekszik el, hogy ő maga volt csendőr szakaszvezető.

Ilyen felelőtlen munka egyrészt eredményezheti azt, hogy 
becsületes dolgozók, nem kompromittált személyek kerülnek 
nyilvántartásba, másrészt, gátolja a Hatóság operatív 
munkáját, mert priorálás esetén az operatív nyilvántartó 
osztály valóságnak meg nem felelő, félrevezető adatokat 
közöl.

A kartonon közölt helytelen kiértékelések, illetve megál- 
lapítások oka. az operatív beosztottak nem kellő lelkiis
meretességgel végzett munkája és az ellenőrzés hiánya az 
osztályvezető, alosztályvezető elvtársak részéről.

Nyilvántartásba vételnél a jövőben sokkal nagyobb körül
tekintéssel és felelősséggel kell eljárni. Hiányosságok 
megszüntetése, a munka minőség megjavítása végett

Elrendelem:

1. / Az operatív beosztottak által kitöltött és aláirt
kartonokon közölt kiértékelés helyességét az ille
tékes alosztályvezető elvtársak - megyei osztályok
nál „az osztályvezető elvtársak - minden esetben el
lenőrizzék le a dossziéban elfekvő anyag alapján.

2. / A leellenőrzött kartont az alosztályvezető elvtár
sak - megyei osztályoknál az osztályvezető elvtár- 
sak„- olvasható aláírással hitelesítsék. Aláírás az 
első oldalon, erre a célra rendszeresített rovatban 
történik.

3. / A központi osztályoknál az osztályvezető elvtársak
személyesen győződjenek meg, illetve ellenőrizzék a 
kartonon közölt kiértékelés helyességét.

A III/3. osztály vezetője és a megyei osztályok nyilván
tartói az operatív osztályoktól, alosztályoktól az egye
temes kartotékrendszerbe való besorolásra kartont csak 
úgy fogadhat el, ha az a megfelelő aláírásokkal el van 
látva.

ÁBTL - 4.2 - 10/276/1952 ÁVH T. biz. /2



- 3 -

A jövőben a kartonon közölt hamis kiértékelésért 
az elvtársakat felelősségre vonom.

Utasítom az osztályvezető elvtársakat, hogy pa
rancsomat az operatív beosztottak előtt tegyék 
oktatás tárgyává, együtt az operatív nyilvántar
tásra vonatkozó 04/1950. sz. parancs instrukció
ival.

 PÉTER GÁBOR sk.

Helyességéért:   államvédelmi altábornagy
államvédelmi Hatóság Vezetője, 

/ Sin Sándor /
államvédelmi százados.

N.J./62.
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