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Belügyminisztérium. 
Szám: 8-401/1957.

Szigorúan titkos! 
Sürgős, azonnal!
Sorszám:9

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK
43.... számú parancsa

Budapest, 1957. szeptember 5-én.

Az ENSZ. közgyűlése szeptember lo-én kezdi tárgyalni az un,
" magyar kérdés"-sel foglalkozó hirhedt ötös bizottság jelentését .
A " magyar kérdés” tárgyalásával gyűlöletet igyekeznek szitani 
a Szovjetunió és a népi demokráciák ellen és meg akarják zavar
ni népünk békés alkotó munkáját.
Ezért várható, hogy a közgyűlés ideje alatt a külső imperialista 
erők a belső reakcióra támaszkodva ellenséges zavarkeltést és 
nyugtalanságot akarnak előidézni.
A BM. szerveknek az eddigi feladatok végrehajtásánál tapasztalt 
kezdeményező készséggel kell minden esetleges zavarkeltést megelőzni és megszűntetni.
Ezért:

1. / Valamennyi megyei / budapesti / főkapitányság terüle
tén a politikai és bűnügyi nyomozók, karhatalmi és 
őrségi egységek, a közrendvédelmi és közlekedési apparátus, valamint a kistarcsai és tököli közbiztonsági 
Őrizetet Végrehajtó Országos Parancsnokságok részére

1957. szeptember 9-én 08 h-tól
a további parancsomig teljes készültséget rendelek el.
A készültség idején a rendőri szerveknél, a karhatalmi 
és őrségi egységeknél az ügyeleti és őrszolgálatot meg 
kell erősíteni. A készültség idejére a főkapitányságok ügyeletvezetői teendői ellátására önálló intézkedésre 
képes tisztet állítsanak be.
A készültségi szolgálatba be nem osztottak hivatali idő után kötelesek lakásukon tartózkodni, hogy beren
delésük esetén azonnal be tudjanak vonulni.

2. / A hálózatot tartó operativ beosztottak a parancs meg
kapásától kezdve szervezzenek fokozott találkozásokat 
a hálózattal. A hálózat tevékenységét irányitsák azok 
felé az ellenséges kategóriák felé, amelyek részéről 
esetleges provokációk és egyéb ellenséges tevékenysé
gek várhatók.
A bűnügyi hálózatot úgy kell irányítani, hogy azok fő
leg az alvilágban, a szórakozó helyeken és egyéb fer
tőzött területeken végezzenek felderítést.

3. / A nyomozók nyomozati cselekményük közben is végezzenek
felderítő munkát.
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4./ A rendőri felügyelet alatt állókat és a kitiltottakat vonják 
fokozott ellenőrzés alá.

5./ A preventiv őrizetbevételeket csak a legszűkebb mértékben 
és csak olyan esetben kell eszközölni, ha konkrét adat van 
arra, hogy csoportosulásokat vagy ellenséges szervezkedése
ket akarnak végrehajtani,

6./  A helyileg legalkalmasabb módon és a szükséges mértékben 
meg kell szervezni a fontosabb objektumok, állami gazdaságok 
robbanóanyag raktárak, fegyver- és lőszerraktárak, fokozot
tabb ellenőrzését és őrzését, Különös figyelmet kell fordí
tani a közlekedési- és szállítási vállalatok tevékenységé
re ,

7. / Be kell vezetni a fokozott személyi igazoltatást, csomag
és jármű átvizsgálást,

8. / Az üzemrendészeti szerveket ellenőrzés alá kell vonni.

9. / A karhatalmi egységek készüljenek fel a  rendzavaró cselek
mények minden eszközzel való felszámolására. A parancsnokok 
biztositsák a készültség idejére a teljes harckészültséget. 
/ Élelem, lőszer, üzemanyag stb./
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lo./ A rendőrőrsök szolgálatát úgy kell megszervezni, hogy az
éjszakai és hajnali órákban fokozottan legyenek szolgálat
ban járőrök, hogy az esetleges röpcédulasz órást meg tudják 
akadályozni, illetve fel tud ják számolni.
A községi körzeti megbízottakat az őrsszékhelyre bevonni 
nem kell, hanem a helyi viszonyoktól függően állandó jár
őrrel meg kell erősíteni,

A karhatalmi, őrségi és közrendvédelmi erőket úgy kell cso
portosítani, hogy a nappali órákban megfelelő erők legyenek 
tartalékban, illetve készenlétben, hogy adott esetben azon
nal igénybevehetők legyenek.
A nappali járőr és egyéb szolgálatot ágy kell irányítani, 
hogy az ne keltsen különösebb feltűnést, ne térjen el a vá
rosokban megszokott szolgálat irányítástól.

11./Valamennyi rendőri, karhatalmi és őrségi szervnél, illetve 
egységnél az éjszakai órákra is meg kell szervezni a gyors 
és pontos jelentő szolgálatot, A vezetők és parancsnokok 
esetleges távollétük esetén tartsanak állandó kapcsolatot 
ügyeletükkel. A megyei ügyelet vezetői a rendkívüli esemé
nyeket azonnal, egyéb eseményeket pedig a készültség elren
delésétől számított 2 óránként jelentsék az ORFK. ügyeleté
nek. Nemleges esetben is jelentést kell tenni.

12./A kényszeritőeszközök alkalmazásával kapcsolatban - beleért
ve a fegyve rhasználatot is - az érvényben lévő törvények 
és utasítások az irányadók.
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13. / A budapesti és megyei főkapitányok, a járási, városi és ke
rületi kapitányok a fenti feladatok végrehajtása érdekében szeptember 8-ig készitsenek pontos tervet, amelyben az osz
tályok, alosztályok és egyéb beosztottak feladatait ponto
san meghatározzák,
A tervek alapján a beosztottaknak tartsanak eligazítást,

14, / A jelen parancsban nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan
az 5. számú parancs rendelkezései szerint kell eljárni.

Garamvölgyi Vilmos s.k.
rendőrvezérőrnagy  miniszterhelyettes

Felterjesztem; 
Kapják :

Belügyminiszter elvtársnak,
Miniszterhelyettes elvtársak,Valamennyi központi főoszt.vez. 
Valamennyi közp. önálló oszt.vez.
ORFK. valamennyi osztályvezetője ,ORFK. Karhatalmi Parancsnokság vezetője, 
Budapesti és valamennyi megyei főkapitány 
Tököli és Kistarcsai K .Ö.V.0.P.parancsnokok.

Készült; .... példányban 
Készítette;LK/KGy-né 
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