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Elvtársak! Rendőrök! Légoltalmisták! Letartóz- 
tatóintézeti Őrök! Tűzoltók! Iparőrök! Tiszthe- 
lyettesek! Tisztek! Parancsnokok! Politikai 

munkások!
A magyar nép Pártunk és a munkásosztály vezetésével diadalmasan építi a szocia

lizmust. Eredményeinket az imperialisták nem nézik jó szemmel, mindent elkövetnek, hogy aka
dályozzák fejlődésünket. Hazánkban leleplezett összeesküvők, kémek, diverzánsok példája is azt 
mutatja, hogy mindenre kapható, veszett ellenséggel állunk szemben, amely nem válogatós esz
közeiben és módszereiben. Jellemző, hogy 1951 október 10-i "Kölcsönös Biztonsági" törvényben 
az amerikai imperialisták 100 millió dollárt irányoztak elő a Szovjetunió és a népi demokráciák 
elleni felforgató tevékenység megszervezésére. Az imperialista ellenség a belső ellenségre - a 
volt tőkésekre, földbirtokosokra, volt fasiszta katona és csendőr tisztekre, kulákokra, a dolgozó 
nép minden rendű és rangú ellenségeire támaszkodva megkísérli, hogy bizalmas jellegű adato
kat szerezzen meg.

Így igyekszik bizalmas értesülést szerezni szerveink munkájáról, harci felkészültségé
ről és keresi azokat a réseket, lazaságokat, ahol behatolva mindezek az adatok birtokába jut
hatnak. Az éberség területén a legkisebb lazaság is teret biztosít az ellenség kártevő munkájá
nak, ezért az éberség megsértése a legsúlyosabb bűn dolgozó népünkkel, hazánkkal szemben.

Az ellenség kártevésre irányuló törekvéseinek megakadályozására leghatalmasabb 
fegyverünk a forradalmi éberség. Le kell zárni minden rést az ellenség behatolási kísérlete előtt! 
Népköztársaságunk Elnöki Tanácsának 1951. évi 21. számú törvényerejű rendelete Alkotmá
nyunk szellemében a legszigorúbban intézkedik az állami és hivatali titok védelméről és a ka
tonai büntetőtörvénykönyv a legszigorúbb büntetést írja elő a katonai, illetve szolgálati titok 
megsértőivel szemben

A politikai oktatás és továbbképzés keretében eddig is az éberség követelményei 
oktatás tárgyát képezték. Ellenőrzések során mégis sok esetben tapasztalható, hogy az egyes 
szerveknél megsértik a forradalmi éberség követelményeit, sőt előfordulnak olyan esetek is 
hogy egyenesen semmiben veszik azokat. Minden igazoltatás nélkül adatokat szolgáltatnak ki. 
A legsúlyosabb mulasztások fordulnak elő a bizalmas ügyiratok kezelésében, épületek és más 
fontos objektumok őrzésében, vannak olyan esetek is, hogy az elvtársak illetéktelenek előtt 
kifecsegnek szolgálati titkokat.
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Így pl. Mogyorósi István rendőr százados április 28-án anélkül, hogy igazoltatta volna 
az ellenőrző tiszteket - elmondta a május l.-i rendőri biztosítás tervét.

A madarasi rendőrőrsön 1952. április 17-én minden elvtárs filmvetítésen vett részt. A 
napos elhagyta szolgálati helyét, részt vett a vetítésen, úgy, hogy az őrs teljesen őrizetlenül nyit
va állt. Az Őrszolgálati Osztálytól kint lévő ellenőrző tiszt maga is részt vett a vetítésen és elnézte 
a súlyos hibát.

Budapest XIII, kerületi légoltalmi törzs műszaki előadója a Belügyminisztérium kikül
döttének anélkül, hogy őt igazoltatta volna, a légoltalom szervezési és műszaki kérdéseiben 
minden felvilágosítást megadott.

Major János letartóztatóintézeti alhadnagy a Szolnokmegyei Bírósági Börtön büntetés
végrehajtási irodájában egy letartóztatottat foglalkoztatott, akit magára hagyott és az elítélt ezen 
idő alatt a kinthagyott bélyegzővel üres papírokat bélyegzett le, amelyeket szabaduló levelek ki
állítására akart felhasználni több, még letartóztatásban lévő elítélt részére is.

Gál László őrmester ipari őrs parancsnok f. év április 25-én az objektum védelmének 
megszervezésével kapcsolatban kiadott titkos óravázlatot az oktatás helyén gondatlanságból 
otthagyta. A titkos anyagot az iskolás gyermekek találták meg, akik felismerték annak titkossá
gát és átadták tanáruknak, aki visszajuttatta az iparőrségi osztályra.

F. év március 27-én az egyik gyárban tűz ütött ki. A tűz attól keletkezett, hogy a 
hegesztés tűzoltói felügyelet nélkül történt. A tűzoltóság ébertelensége következtében nem 
gondoskodott, hogy itt hegesztés közben tűzoltói felügyelet legyen.

Az éberség területén előforduló súlyos hibák azt mutatják, hogy az elvtársak egy 
része még mindig nem érzi át a felelősséget a rábízott őrhelyen, a parancsnokok, a vezetők 
egy része pedig nem ellenőrzi az erre vonatkozó szabályzatok betartását, a felmerült hibák 
mellett szemet hunynak.

Ezért az éberség követelményeinek legszigorúbb
betartására megparancsolom:

1. A kiképzés és továbbképzés keretében ismételten tegyék oktatás tárgyává a Népköz
társaság Elnöki Tanácsának 1951. évi 21. számú törvényerejű rendeletét, amely az állami 
és hivatali titok védelméről szól, valamint a KTBK. ide vonatkozó részét.

2. A parancsnokok, a vezetők, a politikai munkások - példaképeink, a szovjet harcosok 
példája nyomán, - oktassák, neveljék beosztottjaikat forradalmi éberségre és elvi 
szilárdságra.

3. A ,,Szigorúan bizalmas" vagy „bizalmas" jelzéssel ellátott iratokat és különböző bizal
mas jellegű nyilvántartásokat, kimutatásokat csak páncél, - illetve lemezszekrényben 
lehet őrizni. Azoknál a szerveknél, ahol csak egy páncél, - vagy lemezszekrény van, a 
vezető, illetve a parancsnok gondoskodjék arról, hogy az iratokat meghatározott időben 
elhelyezzék a szekrényben. A felsorolt iratok még akkor sem maradhatnak íróasztalban, 
vagy faszekrényben, ha azok biztonsági zárral vannak ellátva. Azokat a szerveket, ame
lyek páncél, - vagy lemezszekrénnyel nem rendelkeznek, vaspánttal ellátott faládákkal 
lássa el az anyagi szolgálat.

4. A parancsnokok rendszeresen ellenőrizzék a forradalmi éberség betartását, mert a hiá- 
nyossságokért elsősorban őket teszem felelőssé.

5. A parancsnokok az éberség követelményeit be nem tartókkal szemben a legszigorúbb 
felelősségre vonást alkalmazzák.

6. Parancsom végrehajtását ellenőriztetni fogom. Azokkal szemben, akik parancsom végre
hajtásában mulasztást követnek el és az éberség követelményeit megsértik, szigorú eljá- 
rást fogok indítani.
Rendőrök, légoltalmisták, letartóztatóintézeti őrök,

tűzoltók, iparőrök, tiszthelyettesek, tisztek, parancsno- 
kok, politikai munkások: legyetek eskütökhöz híven
bátor, az ellenséggel szemben éber, harcos katonái
dolgozó népünknek, Népköztársaságunknak.

Parancsomat az egész személyi állomány előtt három - egymást követő - héten 
hetenként egy alkalommal oktatás tárgyává kell tenni.

HÁZI AKPÁD s. k.
A Magyar Népköztársaság Belügyminisztere.
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