
A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
16.számú

P A R A N C S A  
Budapest, 1957. május 12-én.

A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány fontos fegyveres szerve a Bel
ügyminisztérium. A Párt politikáját segitő, politikai és adminiszt- 
rativ feladatok megoldására, a proletárdiktatúra védelmére hiva
tott. A Belügyminisztériumban csakis olyan beosztottak dolgozhatnak, 
akik szilárdan képviselik a Párt és a Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány politikáját, hogy a BM. mint politikailag egységes, össze
forrott szerv mindenkor, minden körülmények között képes legyen 
megoldani a rábizott feladatokat.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM 
' 6~-200/ 1957.

Szigorúan titkos ! 
Különösen fontos ! 
Csak vezetőknek !

Az ellenforradalmi események során a személyi állomány egy bizonyos 
része megingott, kommunistához nem méltó magatartásával, az ellen
forradalomhoz való alkalmazkodásával alkalmatlanná vált belügyi 
szolgálatra.Viisszakerültek a Belügyminisztérium állományába olyan 
személyek is, akiket korábban politikai, vagy erkölcsi megbizhatat- 
lanságuk miatt leszereltek . A BM.egyes szerveinél a létszámot a 
meghatározott kereten felül emelték, s ezért a mostani létszám ren
dezésnél ezeknél a szerveknél jelentős felesleg mutatkozik.

A fenti célok elérése érdekében szükségessé vált az egész személyi 
állomány felülvizsgálása, s az apparátus csökkentése. A létszámcsök
kentést 1957.június 15-ig kell végrehajtani,

A létszámcsökkentést körültekintően és emberségesen kell végrehaj
tani, a központi főosztályok, önálló osztályok és országos parancs
nokságok, a megyei és budapesti főkapitányságok vezetői személyük
ben felelősek ennek a fontos feladatnak a helyes végrehajtásáért.

A LÉTSZáMCSÖKKENTÉSNÉL az a l á b b i f ő b b s z eMpOn t o k At k e l l f i g y e l eM- 
BE VENNI:
A Belügyminisztérium, szerveitől elbocsátásra kerülő beosztottakat 
egyenként kell elbírálni és dönteni elbocsátásuk felett. Elbocsátás
ra kell javasolni azokat a vezetőket és beosztottakat:

1. / akik tevőlegesen resztvettek az ellenforradalomban,

2, /,akik meggyőződésből valamilyen formában segítették az ellenfor
radalom sikerét, ellenforradalmi elemeket felfegyvereztek, tá
jékoztatást nyújtottak, embereket kiszolgáltattak, letartózta
tásuk során államtitkokat árultak el, vagy olyan vallomást tet
tek, hogy ezzel másokat üldözésnek tettek ki, akik az üldözöt
tek részére - a rendelkezésükre álló eszközök ellenére is - 
megtagadták a segítséget.
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3. / akik ellenforradalmi, soviniszta, szovjetellenes, kommunistael

lenes, antiszemita agitációt folytattak, vagy ilyen meggyőződésük
nek nyilvánosság előtt hangot adtak, s ezzel dezorganizálták az 
ellenforradalom elleni harcot, illetve azt az egységet ahol 
szolgálatot teljesítettek.

4. / akik a "semleges belügyminisztérium", párttól független, hazug
jelszavát magukévá tették, s emellett agitációt fejtettek ki, 
szervezői, tagjai voltak különböző ellenforradalmi pártoknak, 
akik nem értettek egyet, vagy gátolták a BM.szerveinél az MSZMP 
szervezését. Kezdeményezői voltak különböző ellenforradalmi pe
tíciók szerkesztésének és aktiv szerepet vállaltak olyan "bizott
ságok" megalakításában és tevékenységében, amelyek a párt és a 
népi demokratikus rendszer ellen irányultak,

5. / akik az ellenforradalom során szolgálati helyükön elfogadható
indok nélkül nem -jelentek meg és kivonták magukat a szolgálat 
alól.

6. / akik az októberi események során szolgálati helyüket önkényesen
engedély nélkül elhagyták.

7. / akik beosztott társaikat cserbenhagyták és ezzel súlyos veszély
nek tették ki őket, vagy egységüknél pánikot idéztek elő.

8./ akiket korábban, de ma is indokolt cselekmények miatt elbocsátot
tak és az ellenforradalom alatt, vagy után kerültek vissza a 
Belügyminisztériumba.

10. / akiknél rendszeres a részegség, önkényes eltávozás, rágalmazás,
intrika, stb, a kommunista erkölccsel össze nem egyeztethető 
magatartás és ezen nem változtatnak.

11. / akik szakmai munkájukat hanyagul, nem megfelelően végzik.
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A Politikai Nyomozó Főosztály központi osztályainál a fonti munka el- 
végzésere háromtagú bízottságot hozok létre, amelynek vezetője a 
mindenkori osztályvezető, tagjait a személyzeti főosztály vezetője 
jelölje ki.

12./ akiknek közeli hozzátartozójuk /szülő, testvér/ disszidált és 
azt nem jelentették.

A MUNKA KOORDINÁLÁSA ÉS OPERATÍV IRÁNYÍTÁSA CÉLJÁBÓL A BELÜGYMINISZ- 
TÉRIUMBAN BIZOTTSÁGOT JELÖLÖK KI:

a bizottság vezetője: Tömpe István miniszter I.helyettese 
tagjai : Bartos Antal miniszterhelyettes,

Fekete Károly miniszterhelyettes, 
Garamvölgyi Vilmos miniszterhelyettes, 
Kurimszki Sándor miniszterhelyettes, 
Horváth Gyula főosztályvezető,

Titkára: Takács Imre alezredes.

9./ akik jelenleg is fenntartással élnek a Párt és a Forradalmi Mun
kás-Paraszt kormány alapvető politikai elveivel szemben.



A Politikai Nyomozó Főosztály központi osztályokon lévő bizottságok 
vezetői május 28.-ig készítsék el a fenti elvek alapján az elbocsá
tásra kerülők javaslatát. A javaslatok helyességének elbírálására 
az alábbi bizottságot jelölöm ki:

a bizottság vezetője: Galambos József alezredes, 
tagjai:               .... ...oró István alezredes,

Rozsnyai Lajos őrnagy.

Ezen  bizottság május 31-ig észrevételeivel és javaslataival ellátva 
az elbocsátásra kerülők javaslatát terjessze fel a miniszterhelyet- 
tesi bizottsághoz döntés végett.

Az Országos R endőrfőkapitányság központi szerveinél:

Határőrség Parancsnokságán, amely országos hatáskörrel rendelkezik:

a bizottság vezetője: Körősi György ezredes, 
tagjai: Kun M ihály alezredes,

Beszédes Antal ezredes,
Garasin Rudolf ezredes,
Szilágyi Zoltán százados.

Lé goltalom Országos Parancsnokságán, mely országos hatáskörrel dolgo- 
zik:
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a bizottság vezetője: Bíró László őrnagy,
tagjai: Horváth István alezredes,

Kerekes Pál alezredes, 
Horváth Sándor alezredes, 
Nyéki Károly százados.

a bizottság vezetője: Oczel János alezredes,
tagjai: Szegvári Mihály százados,

Takács János százados,

Országos Tűzrendészeti Parancsnokságán, mely országos hatáskörrel  dolgozik:
 

a bizottság vezetője: Kicskó Rudolf ezredes, 
tagjai: Dankó István őrnagy,

Gyebnár Mihály őrnagy.

Országos Büntetésvégrehajtás Parancsnokságán, amely országos hatás- 
körrel dol g o z i k .

a bizottság vezetője: Kovács Gyula ezredes,
tagjai: Kristóf István alezredes,

Hegedüs Imre őrnagy.

- központi anyagi, pénzügyi, egészségügyi, hir, futár, külügyi 
szerveknél:

a bizottság vezetője: ...erec z Béla vezérőrnagy,
tagjai: Péter Márton o. alezredes,

Szepesi Imre őrnagy, 
Znamenák István alezredes, 
...övely Lajos őrnagy,
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A B.M.Titkárság és személyzeti _főosztálynál
a bizottság vezetője: Borgos Gyula alezredes, 

tagja i : ...atai József őrnagy,
...eres István őrnagy.

 A Budapesti Rendőrfőkapitányság és kerületi kapitányságoknál:
a bizottság vezetője : Soós György ezredes,

tagjai :          Tihanyi Sándor alezredes,
Markó Lajos őrnagy, 
Solymosi Mihály őrnagy
Tamás Miklós őrnagy

A fenti bizottságok 1 9 5 7 . május 3 1 .-ig az elbocsátandók javaslatát 
terjesszék fel döntés végett a miniszterhelyettesi bizottsághoz.
A megyei  rendőrfőkapitányságokon a bizottságok az alábbiakból állja- 

nak.:
a bizottság vezetője: a megyei rendőrfőkapitány,

tagjai: politikai nyomozó osztály vezetője,
személyzeti osztály vezetője, 
...Szem.Főoszt.megbízottja.
valamint kérjék fel a megyei 
aminisztrativ osztály vezetőjét a 
bizottságbn való részvételre.

A bizottságok a javaslatok elbírálásánál mindenkor kérjék ki a megyei 
MSZMP. Intéző Bizottság titkárának véleményét. Az összesitett javasla
tokat junius 3-ig z terjesszék fel a miniszter-helyettesi bizottsághoz 
döntés végett.
Az egyes szerveknél történő elbocsátásokért az illető szerv parancs

noka személyében felelős. Felelős a megmaradó állomány politikai, er
kölcsi szilárdságáért, hogy egységénél csakis olyan beosztottak dol
gozzanak, akik szilárdan képviselik a Párt, a Forradalmi Munkás- Pa- 
r aszt Kormány politikáját.
Utasítom  a B.M.Fegyelmi Osztály vezetőjét, a területi fegyelmi alosz
tályok, csoportok vezetőit, hogy a fent kijelölt bizottságok munkáját 
támogassák s a birtokukban lévő fegyelmi anyagokat bocsássák a bizottsá
gok rendelkezésére.
Az elbocsátásra kerülők kiválogatásánál kérjék ki minden esetben a 

pártszervezet, a személyzeti osztály, az illetékes egységek vezetői
nek véleményét és annak alapján tegyék meg a javaslatot.
parancsnokok készítsék el az elbocsátásra kerülők javaslatát külön

külön személyenként, s röviden indokolják meg az elbocsátás okát. Az 
elbocsátások felett a B.M.valamennyi szerveinél központilag a parancs
nokok javaslatai alapján a B.M: miniszterhelyettesi bizottsága dönt.
1957. junius 3o, -ig a Belügyminisztériun összes szerveinél elrendelem 
az állomány véglegesítését.. Utasítom  a Személyzeti   Főosztályt,hogy 
dolgozza ki az eskütételi szöveget, az eskütételi okiratot és az
egész  személvi állománvt július 10.-ig fel kell esketni.



5

ÁBTL - 4.2 - 6-200/16/1957 /5

Az elbocsátást az egyes szervek vezetői közöljé k , azonban nem kell 
indokolni az elbocsátás okát, kivéve a fegyelmi uton történt elbocsá
tásokat. Egyéb elbocsátottal közölni kell, hogy létszámcsökkentés  so
rán kerül el a Belügyminisztériumból.

Az elbocsátásra kerülőknek a Belügyminisztérium központi főosztályai, 
önálló osztályainak vezetői, országos parancsnokok, megyei, budapes
ti főkapitányok nyújtsanak segítséget más területen való munkába helye
zésükhöz.

Az elbocsátásra kerülők felmondási és egyéb járandóságát - kivéve, 
akik fegyelmi utón kerülnek elbocsátásra - f. évi január hó 23 -án 
kelt 4. sz. belügyminiszterhelycttesi utasítás rendelkezései nek érte
lemszerű alkalmazásával kell megállapítani és kifizetni.

Akik a ra cionalizálás során kerülnek elbocsátásra, azoknál a ruháza- 
tot meg kell hagyni, a testületi jelzést, vállapot, derékszíjat, il
letve a nem személyi felszerelést le kell adni.

Felhívom a parancsnokok, vezetők figyelmét és kérem a pártszervezete
ket, éberen őrködjenek azon, hogy baráti, rokoni kapcsolatok az elbo
csátásra kerülők kiválogatásánál ne érvényesüljenek.

Biszku Béla sk. 
belügyminiszter.

K apják: Miniszterhelyettesek ,
Országos Parancsnokok,
Politikai Nyomozó Főosztály vezetője és helyettesei,
O R F K  főosztályvezetői és azon bizottsági vezetők, akik 
mint szakmai vezetők a parancsot nem kapnák meg,
-Politikai Nyomozó Főosztály osztályvezetői,
Budapesti és megyei rendőrfőkapitányok,
Fegyelmi  osztály vezetője.
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