
ÁLLAMVÉDELMI hatóság.

Jóváhagyom !Piros László áv. vőrgy. sk. az ÁVH. h. vezetője.
SZIGORÚAN TITKOS!
Nyt.sz.: 82-6884/1953.

UTASÍTÁS
Tárgy: Választásokkal kapcsolatos államvédelmi intézkedések.
Dolgozó népink hatalmas lelkesedéssel készül a május 17-i választásokra. Az országgyűlési választások nagy jelentőségűek népünk életében és kifejezi népi demokratikus rendűnk eddigi eredményeit és további célkitűzéseinket a szocializmus építése terén. Fel kell készülnünk arra, hogy a magyar nép ellenségei, az imperializmus belső ügynöksége meg fogják kísérelni, hogy zavart keltsenek és ellenséges akciókat, akadályokat gördítsenek a választások lebonyolítása elé.Ennek megakadályozása érdekében az alábbi fő feladatokat kell végrehajtani:I. / Fel kell deríteni és időben meg kell akadályozni azellenség választásokkal kapcsolatos valamennyi aknamunkáját, különös tekintettel terror, diverzió, röp- iratterjesztés, vagy egyéb provokációkkal kapcsolatos előkészületekre.II. / A rendelkezésre álló minden operatív eszközzel biztosítani kell a választási előkészületek, valamint a választások zavartalanságát.III./  A választással kapcsolatos eseményekről, esetleges zavarkeltésekről, hangulat megnyilvánulásokról időben folyamatos tájékoztató jelentéseket kell készíteni.
A fenti fő feladatok végrehajtása érdekében a következő intézkedéseket hajtsa végre:
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1. / Az országgyűlési választásokkal kapcsolatos nagygyűléseken szervezzék meg a személyi és helyszíni biztosítást, együttműködve a X/1-es osztály vezetőjével, valamint a helyi rendőri szervekkel.2. / 1953 május 15-16 és 17-én szervezzenek megerősített osz-tályügyeletet és a választások napján az osztály beosztottainak összetartást rendeljenek el.5./  Az osztályhoz tartozó objektumokat /vidéken a legfontosabbakat/ operatív munkásokkal biztosítsák,4. / Az operatív munkások folytassanak sűrített hálózattartástolyan ügynöki feldolgozás alatt álló csoportok, vagy személyek ügyében, akikről gyanú merül fel, hogy a választásokkal kapcsolatos provokációk szervezésére, ellenfor- raldalmi agitációra, terrorra, vagy diverzió elkövetésére készülődnek.5. / Állítsák össze azon ügyek, vagy személyek névsorát, akik ellenőrzött adatok szerint fegyvert rejtegetnek, vagy  más ellenforradalmi akcióra készülnek. Ezek ellen a választásokat megelőzően őrizetbevételt kell foganatosítani, - előzetes jóváhagyás alapján.6. / Amennyiben őrizetbevételhez szükséges elegendő adatokkalnem rendelkeznek, ezen személyeket a választás tartama alatt külső figyelés, vagy ”T”-, "D"- ellenőrzés alatt kell tartani.Különös figyelmet kell fordítani a trockista, cionista és volt erőszakszervezetek tagjaiból álló ellenséges csoportok operatív feldolgozására.7. / Fokozott hálózati felderítést kell végezni az illegálisröpiratok előállításával, vagy terjesztésével kapcsolatos ügyek nyomozásában. Budapesten és vidéken május 15- én és 16-án éjszaka sűrített rendőrjárőr szolgálatot kell létesíteni és a rendőrséggel állandó kapcsolatot kell teremteni. Fokozni kell "T”-vonalon a provokációs tartalmú névtelen levelek és ellenséges röpiratok ellenőrzését, illetve kivonását.8. / A választások tartama alatt biztosítani kell a hírközlőszervek /rádió, újság, hangos híradó, telefon, posta/ fokozott ügynöki operatív ellenőrzését, azok zavartalan működése érdekében.9. / Meg kell szervezni a Szabadságharcos Szövetség, egyébintézmények fegyverraktárai őrzésének ellenőrzését. Le kell ellenőrizni ezen raktárak leltárait és a raktárakat le kell pecsételni. A rendőrséggel együttműködve meg kell szervezni a fontosabb középületek, Pártbizottságok, emlékművek, hidak stb. biztosítását.
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10./ A szavazatszedő bizottságokban résztvevő személyeket a Hatóság nyilvántartójában ellenőrizzék le és az esetleges kompromittált személyek eltávolítására az illetékes választási bizottságnak május 3-ig tegyenek javaslatot.11. / Ügynökség utján tartsák ellenőrzés ,alatt a választássalkapcsolatos nyomtatványok elkészítését. Ellenőriztessék a nyomtatványok szövegének helyességét, elkészülési határidejét, szállítását, elosztását.12. / Ügynökség utján ellenőriztessék a szavazásra szolgálónyomtatványok őrzését. Biztosítsák, hogy a választási helyiségekbe, dekorációkra semmilyen ellenséges felirat, vagy falfirkálás ne kerülhessen be. Ellenőriztessék a választási helyiségek tűzbiztonságát. A választással kapcsolatos előkészületek ellenőrzését a rendőrséggel és más közigazgatási, rendészeti szervekkel együttműködve kell végrehajtani.13. / Április 25-től folyamatosan naponta tegyenek jelentésta választásokkal kapcsolatos eseményekről. Jelenteni kell:a. / A választási előkészületek végrehajtásával kapcsolatos hiányosságokról, vagy az előkészületek megakadályozására irányuló ellenséges akciókról.b. / A választ ást megelőző időszakban a lakosság hangulatáról, valamint a választói nagygyűlések lefolyásáról.c. / Röpirat terjesztésről, vagy más, a választás megzavarására irányuló ellenséges szándékról, vagy tevékenye égről.d. / A választás napján, a választás lefolyásáról, alakosság hangulatáról és esetleges ellenséges megnyilvánulásokról.Jelentéseiket távmondatilag tegyék meg minden nap este 20 órától 22 óráig - negatív esetben is. Ez alatt az idő alatt egyéb vonatkozású távmondatokat ne adjanak le.14. / A Tájékoztatási Osztály Vezetője április 25-től folyamatosan naponta állítson össze jelentést a választással kapcsolatos híranyagokból, az egész ország területéről.15. / A megyei osztályokhoz Budapestről instruktorokat kellkiküldeni a választások idejére. Az instruktorok feladata a megyei osztály Vezetőivel együttműködve, a választásokkal kapcsolatos államvédelmi intézkedések irányítása .
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16./  A választással kapcsolatos államvédelmi intézkedések közvetlen irányítására 1953 május 16-án reggel 8 órától május 18-án reggel 8 óráig négy tagból álló operatív csoportot kell felállítani az ÁVH. Központjában.Az operatív csoport végrehajtja a felmerülő operatív intézkedéseket, sürgősség esetén őrizetbe vételre ad utasítást, kapcsolatot tart a Belügyminisztérium, rendőrség és egyéb illetékes szervekkel.A csoport vezetésével Rajnai Sándor áv. őrgy. elvtársat bízom meg.

Kapják: I. Főosztály vezetőbe és osztályvezetői, II., III.,IV.,  VI. és VIII. Főosztály vezetője, X/1. osztály, valamint a megyei és a Budapesti Osztály vezetője.
Tné/35 pld./ 4 lap.
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