
Belügyminiszterhelyettes elvtárs 46 sz.parancsa

A személyi állomány politikai szilárdságának erősitése 
39 sz.min.parancs alapjan.
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MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 

• -46.számú PARANCSA.-

Budapest, 1957. o k tó b e r ,7-én.

Belügyminiszter elvtárs 39.számú parancsának végrehajtására
m e g  p a r a n c s o l o m  :

I.

1./ A politikai nevelő osztályok, politikai helyettesek, a belügy
minisztérium valamennyi szervénél az október 23-ig hátralévő 
időben személyi és csoportos agitáció utján tegyenek intézkedé
seket az állomány politikai szilárdságának erősítése végett. 
Felkérem a pártszervezeteket, hogy ehhez a munkához adjanak hat
hatós segítséget.
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 2./ Jelen parancsom megjelenésétől kezdve Budapesten, illetve a me
gyékben az intézkedések parancsnoka a budapesti - illetve a 
megyei rendőrfőkapitány, aki személyében is felelős Belügyminisz
ter elvtárs 39.sz. parancsában és jelen parancsomban meghatározott 
intézkedések maradéktalan végrehajtásáért.

3./ Főkapitányság vezetőjének legfontosabb f eladata : értékelni a me
gye közbiztonsági helyzetét, a lakosság hangulatát, megszervezni 
a végrehajtandó akciókat, biztosítani az ünnepségeket, valamint 
az összeköttetést az alsóbb és felsőbb szervekkel,

I I .

Az ellenséges tevékenység megelőzése és leleplezése érdekében az aláb
bi intézkedéseket kell tenni;

Operativ vonalon:
l./ A B.M .valamennyi hálózattartó operativ szervénél október 5.-től

november 8.-ig az ügynökséggel sűrített találkozókat kell lebonyo
lítani. Egyidejüleg biztosítani kell, hogy az operativ szervek 
vezetői és beosztottai a megfelelő hivatalos kapcsolat utján 
megnyugtatóan tájékozódva legyenek az ellenőrzésük alá tartozó 
területek, objektumok operatív helyzetéről, az esetleges ellen
séges tevékenységről, vagy a várható akciókról.

2./ A kapott híranyagokat a vezetők azonnal kötelesek ellenőrizni, 
értékelni és a szükséges intézkedéseket késedelem nélkül 
foganosítani.

3./ Meg k ell szervezni, hogy az operativ beosztottak operatív tevé
kenységük ellátása mellett felderítő munkát végezzenek területükön. 
Ennek során rendszeresen tájékozódjanak a terület közbiztonsági 
helyzetéről, a dolgozók hangulatáról,az esetleges megnyilvánu
lásokról. A felderitő munka során rendszeresen biztosítani kell  a 
területen levő valamennyi nyilvános szórakozó helyet is.
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Az újonnan őrizetbevett személyeket - akiknél feltehető, hogy 
adatokkal rendelkeznek - ki kell hallgatni arra, hogy milyen e- 
setleges ellenforradalmi cselekményről, előkészületről, tervek
ről tudnak, -Az igy nyert értesüléseket késedelem nélkül fel 
kell használni.
1957.október 18.-án o5 órától november 8.-án 24 óráig alkalmaz
ni kell a preventív őrizetbevételt azon személyekkel szemben, 
akiknek szaba dlábon hagyása a közrendre veszélyes.

Fokozott mértékben fel kell deriteni a még kinnlévő elrejtett 
fegyvereket, körözött személyeket és a még el nem fogott szö
kött rabokat. Ezt a munkát az igazgatásrendészeti osztályok be
vonásával, a személyi igazolványok érvényesitésének befejezésé
vel kapcsolatos munkával össze kell hangolni. A feladat végre
hajtása érdekében:

a./ A személyi állomány megfelelő egységeinek bevonásával ok
tóber hónapban a felderített adatok, jelzések és a rendel
kezésre álló adatok értékelése alapján akciókat kell szer
vezni a fertőzött területek megtisztitása érdekében. Terv
szerű beütemezés szerint razziaszerüen ellenőrizni kell az 
összes nyilvános, helyeket . A razzián résztvevő személyeket 
ki kell oktatni a kulturált, jogszerű végrehajtással kapcso
latos feladatokra.

b./ Október 5.-től november 3.-ig terjedő időben szürkülettől 
virradatig a megyeszékhelyi vá rosokban, valamint a megyék
ben lévő egyéb jelentősebb városokban, illetve a járási 
székhelyeken nyomozói já rőrszolgálatot kell szervezni az 
esetleges röpcéduiázások, csoportosulások, falragasztások 
felderítése és megakadályozása céljából. E járőrszolgálat 
során fokozott mértékben kell ellenőrizni lakhelyeiken a 
rendőri felügyelet alatt álló személyeket. Az ellenőrzés 
tapasztalatai alapján azokat, akik a rendőri felügyelet 
szabályait megszegik, prev entiv őrizetbe kell venni. A nyo
mozói járőrszolgálatra, a teljes készültség ideje alatt a 
bűnügyi nyomozók 5o- % t , a többi napokon 25% - t  kell igény
be venni.

Fokozott mértékben ellenőrizni kell a robbanóanyagraktárakat, 
fegyver- és lőszerraktárakat, sokszorosítógépeket, biztosítani 
kell, hogy az egyes objektumokban lévő robbanó- illetve mér- 
gező anyagokhoz illetéktelenek hozzá ne férhessenek. Az illeté
kes objektumok vezetőit fel kell hivni e feladatok rendszeres 
végrehajtására, kihangsúlyozva fokozott felelősségüket.
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c./ Az esetleg még elrejtett fegyverek felkutatása érdekében
az október 3 .-án adott szóbeli parancsom alapján kell eljár- 
ni.

8. / Valamennyi TEFU és más nagyobb közlekedési vállalatnál fokozni
kell a hálózati operativ tevékenységet. Amennyiben beszervezett 
ügynökség ezeknél a vállalatoknál nincs, úgy a rendszeres tá
jékoztatás céljából alkalmi szervezéseket  kell végrehajtani.

9. / Fokozott figyelmet kell fordítani az állami gazdaságokra, t er-
melő szövetkezetekre, gépállomásokra különös súllyal az eset
leges rombolásokra, gyújtogatá sok, mérgezésekre, valamint ter- 
melőszövetkezeteknél a feloszlatási és a szövetkezet ellen izgató 
hangulatot terjesztőkre.



Ezen a vonalon - és egyéb területen is - a hivatalos Kapcsolatot 
fel kell használni a lakosság áruellátásával kapcsolatos érte
sülések szerzésére. Az áruellátás terén mutatkozó esetleges 
zavarok esetén a helyi párt és tanácsi szerveken keresztül 
azonnal intézkedni kell.

Közrendvédelmi- karhatalmi- és őrségi vonalon:
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10. / Rendszeresen ellenőrizni kell az üzemrendészeti szerveket.

11. / A helyi viszonyoknak megfelelően meg kell szervezni a fontosabb
objektumok, emlékművek, hidak , telefonközpontok, stb.védelmét, 
illetve megerősitését.

12./ A teljes készültség idejére be kell vezetni a fokozott személy- 
igazoltatást, továbbá jármüvek, csomagok átvizsgálását.

13./ Az őrségi egységek által őrzött objektumokban - igy a közbizton
sági őrizetet végrehajtó parancsnokságokon is - a készültségi 
szolgálat idejére megerősített szolgalatot kell ellátni.

14./ Rendőri szervek riadó tervét, 1957.október 15.-ig egy esetben 
gyakorolni kell.

15./ Október 5.-től november 8.-ig terjedő időben az éjszakai órákban 
fokozott járőrszolgálatot kell elrendelni a karhatalmi alakula
tok és a honvédség karhatalmi tiszti egységeinek bevonásával.

16. / A  községi körzeti megbízottakat az őrs székhelyére bevonni nem
kell, hanem a helyi viszonyoktól függően állandó járőrrel kell 
megerősíteni.

17. / Budapest területén a teljes készültség ideje alatt a Belügyminisz
térium karhatalmi zászlóaljába beosztottak, ezenkívül a beosztást 
nem nyert katonai rendfokozatu személyek, tartalékban legyenek.

Közlekedésrendészeti vonalon:

18. / A közlekedésrendészeti járőrök a fegyver, lőszer, röpcédula
és az illegális csoportos személvszállitás megakadályozása ér
dekében fokozott mértékben ellenőrizzék a gépjármüveken történő 
személy ás áruszállítást. Az ellenőrzás során különös gondot kell 
fordítani a gépjármüveken utazó személyek igazoltatására, vala
mint a já rmü és csomag átvizsgálására.

19. / A készültségi szolgálat ideje a l att a városokban - a mmenetrend
szerű járatokon kívül rendkívüli csoportos személyszállítás csak 
az MSZMP .részére engedélyezhető.

2o./ A  vasúti főosztály - a karhatalmi őrségi szervekkel karöltve - 
gondoskodjék a vasúti objektumok közlekedési vállalatok, posta
épületek megerősített őrzéséről.

Október 5.-től kezdődően a pályaudvarokon és főutvonalakon vé
gezzenek fokozott ellenőrzést, igazoltatást.
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A politikai nyomozó szervekkel együttműködve gondoskodjanak a 
vasúti közlekedés zavartalanságának biztosításáról, a nyomozók 
figyeljék az utazóközönség hangulatát és rendszeresen adjanak tá
jékoztatást tapasztalataikról a vezetők felé.

III.
Egyéb rendelkezések:

1. / Valamennyi megyei - budapesti - főkapitányság vezetője lépjen
érintkezésbe a helyi párt és állami szervekkel és szerezze meg, 
a megye - Budapest - területén november 7 .-én tartandó ünnepsé
gek pontos rendjét. Az ünnepségeket úgy operatív, mint karhatal
mi vonalon biztosítani kell.

2. / A jelentőszolgálatot úgy szabálvozom, hogy a teljes készültség
idején nemleges esetben is - 4 óránként jelentést kell tenni, 
az ORFK.Központi Ügyeletére.  rendkívüli eseményeket soronkivül 
kell jelenteni.

3./ A  fe gyverhasználattal  kapcsolatban az érvényben lévő törvények 
és r endeletek az irányadók.

Garamvölgyi Vilmos r.vőrgy. s.k. 
Országos Rendőrfőkapitányság 

Vezetőj e ,
miniszterhelyettes. .

Felterjesztve; Miniszter Elvtársnak,
Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak, BM# Titkárság

Vezetője, Politikai Nyomozó Főosztály vezetője, 
ORFK. valamennyi főosztály és osztályvezetője,

. ORFK. Karhatalmi Parancsnokság, Kistarcsai és 
Tököli közbiztonsági őrizetet végrehajtó parancs 
nokság, valamennyi megyei /budapesti/ főkapitány 
ság vezetői
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