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 07Sorszám: 
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ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

017. sz. PARANCSA

Budapest, 1952. március 25-én.

Tárgy: A Párt és a Kormány-határozatokkal kapcsolatos tájékozta
tás megszervezése a Fegyveres erőknél.

Az Államvédelmi Hatóság katonai elhárítás feladatai 
közé tartozik, hogy a Fegyveres erőknél történő ese
ményekről, a Párt és a Kormány intézkedéseivel kapcso
latos hangulatról, a Párt vezetőit tárgyilagosan és 
időben tájékoztassa.

Az ÁVH. Katonai Elhárító Főosztály tájékoztatási osz
tálya által készített napi jelentések általában nem 
adnak teljes képet a Fegyveres erőknél történt esemé
nyekről. Az ellenséges cselekményeket és hiányosságo
kat a fegyveres erők fejlődéséből kiszakítva, sok eset
ben felnagyítva, eltorzítva mutatják be.

Ennek oka az is, hogy többek között a katonai elhárí
tás osztályai, alosztályai nem adnak megfelelő adat
anyagot a tájékoztatási osztálynak, melynek alapján az 
osztály és a Fegyveres erőknél történt eseményekről 
tárgyilagos, a való helyzetnek megfelelő képet tudna 
adni.

Ezért ennek a munkának a megjavítása érdekében az aláb
biakat rendelem el:

1. / A 41/1951. sz. parancsomban elrendelt napi jelen-
tésekben az osztályellenség tevékenységéről szóló 
beszámolás mellett, hetenként kétszer számoljon be 
arról is, hogy a Párt és a Kormány intézkedéseivel 
kapcsolatosan milyen az egységek hangulata, hogyan 
fogadjak a Párt áltál elért eredményeket és hogyan 
reagálnak az ellenség tevékenységére.

2. / Az adatokat részben személyes tapasztalat, részben
olyan megbízható elvtársak által, akik nincsenek 
beszervezve /parancsnok, parancsnok helyettes, po-
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litikai tiszt/ és reszten ügynöki, informátori 
kapcsolat utján szerezzék be az operatív munkások 
saját vonalukon. /Jelöljék meg, hogy az anyag in
formátortól, vagy ügynöktől jött./

5./ Pontos ennél a munkánál, hogy az ügynöki opera
tív munka irányát és célját károsan ne befolyá
solja és ezért az ügynökségen keresztül való i- 
lyen adatszerzés mellékfeladat kell, hogy legyen, 
melyet a találkozások alkalmával, a konkrét fela
dat tisztázásán kívül, illetve azután kell elvé
gezni .

4. / A jelentések összeállítására jelöljön ki egy fe -
lelős személyt, aki az egyéb feladatai mellett 
gondoskodik az anyag összegyűjtéséről is.

5. / Az összeállított, kiértékelt jelentéseket terjesz-
szék fel géptávírón a tájékoztatási osztálynak az 
alábbiak szerint;

a. / A Néphadsereg elh.oszt-nál: minden hétfőn és
csütörtökön

b. / A Hőrség és Belső Karh-nál: minden kedden és
pénteken

c. / A rendőr elh. tisztek; minden szerdán és
szombaton.

Ez az időbeosztás nem vonatkozik olyan esetekre, 
amikor egy-egy konkrét eseménnyel kapcsolatban 
naponta kell hangulat jelentést felterjeszteni, 
/Pl. a Párt Politikai Bizottsága tagjainak beszé
dei, stb. vagy egyéb sürgős esetre/. Ilyen esetek 
ben külön utasítást adok ki.

Utasítom a II. Főosztály vezetőjét, hogy jelen paran
csomat a katonai elhárítás operatív beosztottai előtt 
tegye alapos oktatás tárgyává. PÉTER GÁBOR sk.

államvédelmi altábornagy 
az 

Á

llamvédelmi Hatóság Vezetője.

N.J./91. pld.
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