
Belügyminiszter helyettesének 24 sz.parancsa.

A Párt és kormány valamint a BM. felső vezetésének megfelelő 
valamint rendszeres tájékoztatására parancs.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM
6-2o/1957.

Szigoruan titkos!

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK
24 sz. PARANCSA 

Budapest, 1957. junius 8.-án,

A Párt, Kormány és a Belügyminisztérium vezetőinek meg
felelő rendszeres és folyamatos tájékoztatás megvalósi- 
tása érdekében az alábbiakat rendelem el:

Küldjenek rendszeres tájékoztató jelentést a megyei rendőr- 
főkapitánysáok, politikai nyomozó osztályok, a megye te
rületén történt legfontosabb eseményekről, feldolgozás, 
vizsgálat alatt álló és befejezett ügyekről.

A tájékoztató jelentések az alábbi főkérdésekre terjedje
nek ki:

a. /A társadalmi tulajdont, a közbiztonságot, az állampol
gárok személyi és vagyonbiztonságát veszélyeztető je
lentősebb cselekményekről és egyéb köztörvényes jel
legű bűntettekről,

b. /Az állam külső és belső biztonságát veszélyeztető bün
tettek és egyéb cselekmények /:terror, diverzió, sza
botázs. ellenforradalmi röpiratterjesztés , hazaáru
lás, kémkedés, szervezkedés, stb.:/ valamint azok fel
derítésébe ill. félbeszakítására bevezetett állambiz- 
tonsági intézkedésekről,

c. /A belső reakció egyes rétegein, csoportjain belül ki
alakult helyzetről és tevékenységről, valamint az el
lenforradalom aktiv résztvevőire vonatkozó jelentő
sebb adatokról,

d. /Az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés terén tapasztalt
e l l e n s éges tevékenységről és esetenként a dolgozók 
hangulatáról,

e. /A külföldi ellenforradalmi ás hírszerző központok, va
lamint a nyugati diplomaták ellenséges tevékenységéről.

f. /Hazánk határait sértő ellenséges cselekményekről /:il
legális határátlépés, fegyveres határsértések, bere
pülés, stb,:/
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g,/Minden egyéb olyan rendkívüli eseményről, mely a Párt, 
Kormány és a Belügyminisztérium vezetőinek tájékozta
tása szempontjából jelentőséggel birhat.

A fenti pontokban megjelölt kérdésekről megfelelően ellen
őrzött és értékelt jelentésüket hetenként összesitve küld
jék meg a Belügyminisztérium Tájékoztató és
Sajtó Osztályának. Azokról az eseményekről, amelyekről 
haladéktalanul tájékoztatni kell a Párt, Kormány és a 
Belügyminisztérium vezetőit távmondatilag jelentsenek.

A fenti parancs végrehajtásáért a megyei rendőrfőkapitány
ságok vezetőit és a politikai nyomozo osztály vezetőit 
teszem felelőssé.

Tömpe István sk, 
a miniszter I, helyettese.

Felterjesztem: Miniszter Elvtárshoz,
kapják: Miniszterhelyettes elvtársak

Pol.Nyomozó Főosztály vezetője 
BM.Titkárság vezetője 
Országos Parancsnokok 
Vasúti Főosztály Vezetője 
Budapesti /Megyei/Rendőrfőkap,vezetője 
Budapesti/megyei/Pol.Nyomozó. Osztályok veze
tői ,
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