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SZIGORÚAN TITKOS! 
CSAK VEZETŐK RÉSZÉRE!

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJÉNEK

033.sz. PARANCSA.

Budapest, 1953. évi június hó 15-én.

Tárgy: Az Államvédelmi Hatóság Vezetője 1953. március hó 24-én megje
lent 015.sz. Parancsának kiegészítése.

A Katonai Elhárító Főosztály az operatív és egyéb 
munkájához szükséges környezet tanulmányokat és lefigyeléseket 
önállóan végzi az ország egész területén.

1. / A II/2. osztály vezetője gondoskodjon arról, 
hogy a fegyveres alakulatoknál szolgálatot teljesítő tisztek és 
tiszthelyettesek lakásain, a megfelelő hálózat ki legyen építve. 
Törekedjenek arra, hogy a környezet tanulmányok hálózaton keresz
tül készüljenek,

2. / A II/2. osztály tartson szoros kapcsolatot 
a IIl/1. osztállyal és a Megyei osztályok 4-es alosztályaival. 
Ezek az osztályok kötelesek egymásnak munkájuk elvégzésében meg
felelő segítséget adni. A IIl/1.osztály, valamint a Megyei osz
tályok 4-os alosztályai kötelesek hálózati segítséget nyújtani
a II/2. osztálynak környezettanulmányi munkájuk végzéséhez.

3. / A Il/2.-b. alosztály beosztottai, amennyi
ben azokon a helyeken végeznek környezettanulmányt, ahol a IIl/l. 
illetve a megyei osztályok 4-es alosztályai nem rendelkeznek 
informátori hálózattal, megbízható aktívákkal, úgy a legmegfele
lőbb fedőmódszer kiválasztásával végezzék el a környezettanul
mányt . Az ipari-, mezőgazdasági objektumokban, illetve községek
ben minden esetben fel kell venni a kapcsolatot a környezetta
nulmány elkészítése előtt az objektumok, területet tartó ille
tékes operatív alosztállyal, kirendeltségekkel és tőlük érdek
lődni kell olyan személyek után, akikhez bizalommal lehet for
dulni a szükséges adatok beszerzése végett.
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4./  A III/1. osztályt és a Megyei osztályok 4-es 
alosztályait, valamint az objektumok, területet tartó operatív 
munkásokat érdeklő olyan környezet tanulmányi adatok beszerzése, 
melyek a II/2.-b.alosztály által biztosított katonai személyek 
lakóterületeiről szükségesek, köteles a Il/2.-b.alosztály ugyan
csak megfelelő személyt megnevezni, akitől a szükséges adatokat 
az illető operatív munkás beszerezheti.

Jelen parancsomat ismertetni kell a IIl/1. osz
tály, a II/2. osztály, a Megyei osztályok 4-es alosztálya titkos 
állománya előtt.

PIROS LÁSZLÓ sk. 
államvédelmi vezérőrnagy 

az Államvédelmi Hatóság h.Vezetője.

Kapják: főosztályvezetők, központi operatív osztályok és megyei 
osztályok vezetői.

70 példány, 2 lap/Gy.
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