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BELÜGYMINISZTÉRIUM.
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE ELSŐ HELYETTESÉNEK
38. számú PARANCSA,.

Budapest, 1957. augusztus hó 12.-

Megállapitottam, hogy a Politikai Nyomozó Főosztály hálózat - 
tartó szerveinek beosztottai a konspirált és találkozási lakások 
beszerzése és felhasználása, valamint a "B" pénz ellátmány ke
zelése terén sorozatos szabálytalanságokat, esetenként vissza
éléseket követnek el. Egyes osztályokon a "B" ellátmány terhére 
fedezik olyan konspirált lakások fenntartási költségeit melyek
ben operativ tisztek laknak és ezeket hálózat tartás-céljára 
csak csekély mértékben, vagy egyáltalán nem használják fel. Az 
1958. októberi események során dekonspirálódott-lakásokat nem 
jelentik be a Külügyi Osztálynak, ezeket berendezésekkel együtt 
az osztály beosztottai használják. Ugyanakkor indokolatlanul 
nagyméretű lakásokat igényelnek, nem veszik figyelembe a lakás
ínséget, s ennek súlyos anyagi kihatását.
Gyakran indokolatlanul magasak az operativ beosztottak által el
számolt költségek. Esetenként többezer forintos juttatást adnak 
olyan ügynököknek, akiknek felderítő munkája és egyéb körülményeik 
ezt egyáltalán nem teszik indokolttá. A "B” ellátmányt sok eset
ben nem rendeltetésének megfelelően használják fel, A felvett 
összegek elszámolását a vezetők nem követelik meg, a nyugták 
kezelésében, ellenőrzésében megengedhetetlen lazaság tapasztal
ható.
A konspirált lakások és a ”B" ellátmány felhasználása terén ta
pasztalt lazaságok megszüntetése érdekében

m e g p a r a n c s o l o m :
1. / A Politikai Nyomozó Főosztály egész apparátusa számára a

különböző konspirativ árubeszerzést és más anyagi természe- 
- tü ügyletek folytatását megtiltom. Kivételes esetben, 
egyes nagyjelentőségű ügyben szükséges anyagi természetű 
operativ kombinációt kizárólag a Politikai Nyomozó Főosztály 
Vezetője engedélyezhet.

2. / A ”B" ellátmány felhasználásának ellenőrzését meg kell szi
gorítani. Az osztályok vezetői saját hatáskörükben szabályoz
zák a ”B” ellátmányból az alosztályvezetők engedélyével 
esetenként felvehető összeg maximális értékét. 1.000 forintot 
meghaladó összeg engedélyezésére csak az osztályvezető jo
gosult. Az operativ beosztottak a felvett pénzzel egy héten 
belül kötelesek elszámolni. A ”B” ellátmány rendeltetésszerű,

ÁBTL - 4.2. - 6 - 989 /1957 /2

SZIGORÚAN TITKOS! 
KÜLÖNÖSEN FONTOS!"HK 10/59.min.ut.



2

takarékos felhasználásáért az osztályvezetők és az alosz- 
tályvezetők fegyelmileg és anyagilag személyükben felelő
sek.

8./ A konspirált lakással rendelkező operatív osztályok - 1957, 
-november 1-ig - operatív uton ellenőrizzék a használatuk
ban lévő konspirált lakásokat. Állapítsák meg, hogy azok 
fedése- megfelelő-e, nem történt e dekonspiráció. A megadott 
határidőre valamennyi konspirált lakás "B" dossziéját, a 
nyilvántartás szabályainak megfelelően el kell készíteni, 
a dekonspirálódott lakásokról a Külügyi Osztálynak jelen
tést kell adni.
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A "B" ellátmány felhasználását Tanácsadó Elvtársak ellá
tásával kapcsolatos költségek  fedezésére megtiltom. A 
Tanácsadó Elvtársak költségeinek fedezetéről a Külügyi 
Osztály külön gondoskodik. Utasitom a Külügyi Osztály Ve- 
zetőjét, hogy 1957.szeptember 10-ig dolgozza ki a Tanács
adó Elvtársak ellátásának rendjét tartalmazó egységes sza
bályzatot, 
A konspiráció biztositása mellett, a Külügyi Osztály rend
szeres időközökben folytasson ellenőrzést és a tapaszta
latokról félévenként - először 1957.október 31-én - a "B” 
pénz felhasználást illetően nekem tegyen jelentést.
A konspirált lakások létesítését, cseréjét és berendezését 
kizárólag a Külügyi Osztály utján lehet végrehajtani. A 
továbbiak során konspirált lakás létrehozását csökkenteni 
kell és "T" lakások szervezésére kell nagyobb gondot for
dítani. A konspirált lakásokban csak a legértékesebb, 
alaposan ellenőrzött, fontos ügyekben dolgozó ügynököt le
het fogadni.
Az operatív osztályok konspirált lakásaiban nyílt állományú 
operatív tisztek bennlakását nem engedélyezem,. A jelenleg 
szolgálati lakás céljára felhasznált konspirált lakásokat 
december 31-ig folyamatosan fel kell szabadítani, ennek 
végrehajtásáért az operatív osztályok vezetői és a Külügyi 
Osztály vezetője együttesen gondoskodjon.
Konspirált lakásokban kizárólag "T" állományú operatív tiszt 
lakhat, ha egyébként ez a körülmény a lakás rendeltetés
szerű felhasználását nem gátolja.

7./ A konspirált lakásokban lakó "T" állományú beosztott és 
a még bent lakó nyílt állományú operatív tisztek - a Kül
ügyi Osztály által meghatározott mértékben - a lakbér és 
közüzemi dijak fizetéséhez hozzájárulni kötelesek.

5./

6 ./

4 ./

3./
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Jelen parancsom kiadásával egyidejűleg a 22/1956.s z . BM Uta
sítást hatályon kivül helyezem. Parancsomat a hálózattartó 
operativ tisztek előtt ismertetni kell.

Tömpe István s.k. 
a Belügyminiszter első helyettese

Kapják; Miniszterhelyettes elvtársak,
Politikai Nyomozó Főosztály vezetője és 
helyettesei,
II.Főosztály osztályvezetői,
BM titkárság vezetője, Ellenőrzési Osztály, 
Külügyi Osztály vezetője.
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9./ 1957. szeptember 15-ig el kell készíteni a ”B" ellátmány 
felhasználását, nyilvántartását szabályozó részletes vég
rehajtási utasítást, valamint a konspirált lakások be
szerzését, cseréjét, berendezését és kezelését tartalmazó 
szabályzatot. A két szabályzat elkészítésére a következő 
bizottságot jelölöm ki:
A bizottság vezetője: Nagy József rny.ales. II./l.Osztály 
Tagjai: Philiph Tibor rny.őrgy. II./2.

Dénes István rny.őrgy. Külügyi -" - 
Pálmai Imre rny.őrgy. Ellenőrzési o. 
Harangozó Szilveszter rny.szds.II/5 .0. 
Király István rny.szds. Külügyi o.


