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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER HELYETTESÉNEK
23. számú 

U T A S Í T Á S A .
Budapest, 1956.évi augusztus hó 18-n.

A Belügyminisztérium állományához tartozó operatív beosztottak 
részére a konspirált lakások fenntartásához, továbbá a titkos 
állományú beosztottak munkahelyének leplezésére szükséges Sze
mélyi Igazolványok készítése és kiadása jelenleg több belügyi 
szerv bevonásával történik. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy a 
titkos állományú beosztottakat, vagy az operatív célokra hasz
nált lakások elhelyezését és több ezzel kapcsolatos adatot, 
illetéktelen belügyi szervek, vagy beosztottak előtt feltárunk.
A konspiráció fokozottabb biztosítása megköveteli, hogy az ope- 
ratív célokra használt lakások elhelyezését és a titkos állomá
nyú beosztottakkal kapcsolatos adatokat, csak az illetékes be
lügyi szervek és beosztottak ismerjék és kezeljék.
A fentieket figyelembevéve a személyi igazolványok operatív cé
lokra történő kiadása tárgyában 1954. február 27-én megjelent 
01. számú Miniszterhelyettesi utasítást részlegesen módosítom az 
alábbiak szerint:
1./ A titkos állományú beosztottak munkahelyének leplezésére, 

továbbá nyílt operatív állományhoz tartozó és fedőnéven 
szereplő beosztottak részére konspirált lakások fenntartá
sához szükséges személyi igazolványokat a jövőben a BM. II/10. 
főosztálya adja ki. 
A titkos állományúak munkahelyének leplezésére és a konspi
rált lakások fenntartásához kiadott személyi igazolványokon 
a lakásváltozások átvezetését szintén a BM. II/10. Főosztály 
végzi. 

2./ A titkos állományúak munkahelyének leplezéséhez kiadott 
személyi igazolványokról, valamint a konspirált lakással 
rendelkezők fedőnévre kiállított személyi igazolványokról  
törzslapot az országos nyilvántartóban elhelyezni nem kell.

3./ A titkos állományú beosztottak leszerelése vagy nyílt 
állományba történő áthelyezése esetén a fedő- személyi iga
zolványt be kell vonni és helyette a BM. II/10. Főosztály 
olyan személyi igazolványt adjon ki, amelybe u tolsó munka
helyként a Belügyminisztérium szerepel. Ebben az esetben a
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a személyi igazolványokról szabályos törzslapot kell kiállí
tani és megküldeni az O.R.K. Személyi Igazolványok Osztályá
nak az országos nyilvántartóba való besorolás végett.
A titkos állományból leszerelt, vagy nyílt állományba át- 
helyezett elvtársak kicseré lt új személyi igazolványát 
- minden esetben - csak hivatalos okmányok adatai alapján 
l ehet kiá l l ítni. 

DÉKÁN ISTVÁN sk.
á l l a m v é d e l m i  vezérőrnagy a Belügyminiszter I.Helyettese

 

Felterjesztem; Miniszter elvtársnak
Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,

I.-XIV. Osztály, Országos Rendőrkapitányság V . 
Osztálya, Határőrség Felderítő Főosztálya, 
Személyzeti Főosztály Nyilvántartó Alosztálya, 
Budapesti Főosztály és valamennyi megyei főosztály 
vezetője .
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