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A Belügyminiszter Elvtárs 02. és 03. sz. uta
sításainak végrehajtása során szeptember és október hó
napokban a megyei főosztályok ipari-mezőgazdasági sza
botázselhárító osztályai értek el eredményeket a terme
lőszövetkezetek megvédése érdekében végzett hálózati o- 
peratív munkájukban. Az osztályellenség a termelőszö - 
vetkezetek bomlásztására irányuló aknamunkájának meg- 
akadályozásával hozzájárultak Pártunknak és Kormányunk
nak a termelőszövetkezetek megvédésére és megszilárdí- 
tására irányuló határozatai sikeres végrehajtásához.

A termelőszövetkezetek megvédésében elért 
eredmények helyenként elbizakodottá tették a megyei 
főosztályok ipari és mezőgazdasági-szabotázselhárító 
osztályait és ezért nem tekintik folyamatos feladatuk
nak a termelőszövetkezetek megvédéséért és megszilár- 
dításáért folytatott harcot. Az elmúlt hetekben erős 
visszaesés következett be a mezőgazdaság vonalán a há
lózati operatív munka végzésében. Ennek következtében 
a megyei főosztályok ipari és mezőgazdasági szabotázs
elhárító osztályai nem rendelkeznek adatokkal a termelő
szövetkezetek ellen támadó ellenséges elemek aknamunká
járól, támadási irányáról és módszereikről, amely jelen 
időszakban elsősorban a zárszámadások jó előkészítése 
és sikeres végrehajtása ellen irányul.

A Belügyminisztérium rendelkezésére állnak 
olyan adatok, hogy helyenként az osztályellenség a zár
számadásokat a termelőszövetkezetek bomlasztására és ú-
jabb kilépési hangulat szítására igyekszik felhasználni.
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A megyei főosztályok ipari- és mezőgazdasági 
szabotázselhárító osztályai feladata, fokozni a termelő
szövetkezetek megvédése és megszilárdítása érdekében a 
hálózati operatív munkát. Biztosítani a zárszámadások 
sikeres végrehajtását.

Ennek érdekében az alábbi feladatok végrehaj- 
tására

utasítom:

1./ Hálózati és hivatalos úton derítsék fel, 
hogy a megye területén melyek azok a termelőszövetke- 
zetek, ahol a zárszámadásokkal kapcsolatban ellenséges 
tevékenység várható. - Egyéb szempontok mellett vegyék 
figyelembe azokat a termelőszövetkezeteket, amelyekben 
kevés jövedelemre lehet számítani. Ezen munkához kér- 
jék a megyei Pártbizottság segítségét.

2./ Elsősorban a fentiek alapján kiválasztott 
súlyponti termelőszövetkezetekben - és ezzel párhuzamo
san a megyében lévő valamennyi termelőszövetkezetben - 
meg kell szervezni a fokozottabb hálózati munkát, sűrí
teni kell a termelőszövetkezetekben dolgozó ügynökség- 
gel a találkozókat. A szükséghez mérten újabb beszerve
zéseket kell végrehajtani. A hálózatot a termelőszövet
kezetek ellen izgató ellenséges elemek felderítésére 
kell irányítani.

Ellenőrizni kell, hogy a Tanácsok hogyan 
hajtják végre azokat a Párt- és Kormányhatározatokat, 
amelyek a termelőszövetkezeti tagság jövedelmének növe
lésével foglalkoznak. Ellenőrizzék, hogy a termelőszö
vetkezeti csoportoknál a vezetőség milyen intézkedése
ket tesz a termelőszövetkezeti tagság jövedelmének nö
velésére, hogyan történik a zárszámadások előkészítése 
és végrehajtása.

4./ Az ügynökség segítségével fel kell derí
teni, hogy a termelőszövetkezetekbe befurakodott és a 
termelőszövetkezeteken kívüli ellenséges elemek. vala
mint a befolyásuk alatt álló személyek milyen ellensé
ges tevékenységet fejtenek ki a zárszámadások sikeres 
lebonyolítása ellen.

5./ A zárszámadások sikeres lebonyolítása el
len irányuló ellenséges tevékenység megszakítása érde
kében - a törvényesség szigorú betartásával - a főosz
tályvezető ets. indokolt esetben foganatosítson őrizet -
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be vételt. A vizsgálat minden esetben terjedjen ki a 
tényleges felbujtók fölkutatására.

6./ A főosztályvezető ets. 1953. november 
19-től december 8-ig - minden hétfőn és csütörtökön 
reggel 8 óráig - a B.M. V. osztályának tegyen táv- 
mondatilag jelentést a zárszámadásokkal kapcsolatban 
a megye viszonylatában tapasztalható helyzetről, a 
hivatalos szervek és a termelőszövetkezetek vezetősé
ge által elkövetett mulasztásokról, az ellenség tevé
kenységéről és annak megakadályozása érdekében tett 
intézkedésekről. Nagyobb jelentőségű eseményt távbe
szélőn azonnal jelenteni kell.

Győre József sk.

miniszterhelyettes.
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