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Rendőrségünk fő feladata a bűnözés elleni harc, ezen belül az 
állami és társadalmi tulajdon védelme a legfontosabb kérdés. 
Ennek kell érvényre jutnia minden parancsnok és beosztott munká
jában. Ma még nem minden vezetőnél és beosztottnál érvényesül, 
hogy az állami és a társadalmi tulajdon fokozott védelme minden
nél a legfontosabb. Nem vált még vérévé a vezető elvtársaknak 
a bűnügyi munka az állami és társadalmi tulajdon fosztogatói ül
dözésének elsőrendűsége. Ennek eredménye aztán, hogy az állami 
és társadalmi tulajdon ellen elkövetett bűncselekmények száma 
nem csökken, hanem nő. az állami és társadalmi tulajdon ellen 
elkövetett bűncselekmények következtében 1951-ben 97,619.000.-Ft, 
míg 1952-ben 121,557.000.-Ft., károsodás érte Népgazdaságunkat.

A bűncselekmények szamának csökkentésében legbiztosabb és legha
tásosabb fegyverünk a hálózat. Jó eszköz a hálózat a dolgozók
kal való kapcsolatunk elmélyítéséhez, a bűnözők világába való 
behatoláshoz, a bűncselekmények megelőzéséhez és felderítéséhez. 
A hálózat, mint éles fegyver azok ellen irányul, akik tevékeny
ségükkel igyekeznek aláásni Népgazdaságunkat, a közbiztonságot 
és akik fosztogatják, vagy fosztogatni akarjak az állami és tár
sadalmi tulajdont. A hálózati munka csak akkor eredményes, csak 
akkor hathatos, csak úgy képes a bűncselekményeket megelőzni az 
állami és társadalmi tulajdon megvédésében segítségünkre lenni, 
ha úgy vigyázunk rá, mint szemünk fényére, ha nem fedjük fel el
lenségeink előtt, ha mint igen fontos államtitkot szigorúan ő- 
rizzük.

Eddig elért eredményeink mellett meglévő hibáink nem kis mérték
ben abból erednek, hogy egyes elvtársak könnyelműen fecsegnek a 
hálózati munkáról. Még mindig előfordul, hogy hálózati anyago
kat, iratokat, íróasztalban, iratszekrényben tartanak, vagy táv
beszélőn tárgyalnak, levélben foglalkoznak hálózati dolgokkal, 
vagy hálózati híranyagokat éjjelre lakásukba, hálózattal foglal- 
kozó jelentéseket pedig szállodába és egyéb helyre magukkal 
visznek.

Előfordul, hogy operatív beosztottak anélkül adnak felvilágosí
tást hálózati munkáról, hogy az ellenőrzők hálózati anyagok el
lenőrzésére jogosító igazolványait gondosan megvizsgálnak.
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Egyes vezetők nem eléggé gondosan, nem célratörően, hanem mecha
nikusan vizsgálják felül a szervezési javaslatokat. Ennek követ
keztében a hálózatba fertőző, kétkulacsos elemek kerülnek be, a- 
kik munkánkat dekonspirálják, munkánk tudatos árulóivá válnak. a 
vezetők ilyen bürokratikus, mechanikus, ébertelen munkája az ellen
séget segíti.

A rendőrség parancsnoki állományát a bűnügyi szolgalatban dolgozó 
valamennyi elvtársat át kell, hogy hassa annak a tudata, hogy sze
mélyében felelős azért az államtitokért, aminek a hálózati munká
val való foglalkozás során jutott a birtokába. E nélkül, a felelős
ségérzet nélkül kitűzött feladatainkat nem érhetjük el.

Emellett meg kell szilárdítani a hálózati anyagok titkos kezelését, 
a konspirációs szabályok betartását.

A hálózati munkában a konspiráció betartása területén jelenleg meg
lévő súlyos, nem egy esetben bűnös állapotok azonnali megszünteté
se érdekében megparancsolom:

1. / Minden hálózati munkával kapcsolatos iratot páncél-, vagy le
mezszekrényben kell tartani. Éjjelre hálózati híranyagot haza
vinni, tervezeteket, hálózati jelentéseket szállodába vinni 
szigorúan tilos.

A rendőrség anyagi szolgálata gondoskodjék arról, hogy 1953. 
június 30-ig minden bűnügyi csoport / tanosztály is / lemez
szekrénnyel el legyen látva. Azok a csoportok, melyet jelen
leg lemez szekrénnyel még ellátva nincsenek, hálózati anyagukat 
a munkaidő befejeztével a hatóság vezetőjének páncél /lemez/ 
szekrényébe helyezzék, gondosan összekötve, vagy ládába, dosz- 
sziéba rakva. Ott, ahol a hatóság vezetőjénél sincs páncél 
/lemez/ szekrény, vagy ahol a bűnügyi szolgalat nagy létszama 
miatt az anyag a meglévő páncél /lemez/ szekrénybe nem fér be, 
mindaddig, míg megfelelően ellátva nem lesznek a nyomozók az 
anyagokat továbbra is vaspánttal ellátott szekrényben tarthat
ják . 

2. / a hálózati munkáról egymás között a beavatott elvtársak is csak
a parancsnok engedélyével beszélhetnek. a parancsnok engedélye 
nélkül megbeszélést folytatni csak rendkívül sürgős esetben le
het, amennyiben nincs arra mód, hogy az engedélyt időben kér
jék. Ilyen esetekben is a megbeszélésről utólag jelentést kell 
tenni a parancsnoknak.

3./Minden  rendőr személlyel, aki hálózattal dolgozik, vagy a háló
zati munkáról hivatalosan tudomással bír, kötelezvényt kell alá
íratni. Ebben a rendőrszemély írásban kötelezze magát arra, 
hogy a hálózatról soha senkinek nem beszél és elismeri annak 
tudomásulvételét, hogy a hálózati konspiráció megszegése sú
lyos bűncselekmény, az államtitok megsértése. A kötelezvénye
ket a parancsnok külön dossziéban gyűjtse és áthelyezése ese
tén a TÜK-ön keresztül továbbítsa az új parancsnokhoz.

4./  Pártgyűléseken, általános munkaértekezleteken hálózati munká
ról beszélni szigorúan tilos. Olyan operatív értekezletekre, 
ahol a hálózati munkát tárgyalják meg, tilos meghívni, vagy be
engedni olyan rendőrszemélyeket, akik a hálózati munkáról tudo
mással nem bírhatnak.
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5. / Jelentésekben, feljegyzésekben, átiratokban a hálózati munkát

"speciális munka" fedőnévvel kell jelölni. a hálózati személy 
helyett "hírforrás" szót kell használni. a hálózati szó helyett 
mindenütt "speciális” szót kell alkalmazni. Így például hírfor
rás, speciális jelentés.

6. / A speciális munkával kapcsolatban elkövetett legkisebb fegye
lemsértést is szigorúan meg kell torolni, súlyosabb esetekben 
feltétlenül büntető eljárást kell indítani. Parancsomban lefek
tetett szabályok megsértése minden esetben súlyosként minősül.

7. / parancsom mellékletébe szabályozom, hogy a speciális munkát kik
ismerhetik általánosságban és részleteiben, kik ellenőrizhetik, 
és hogyan kell oktatni.

8. / A speciális munka ellenőrzésére feljogosító 1953. április 1.
előtt kiadott nyílt parancsok, vagy igazolványok hatályukat 
 vesztik. 

9. / a hatóságok vezetői / tanosztályparancsnok is / parancsomat is
mertessék mindazokkal, akik a speciális munkát ismerhetik.

A jövőben parancsomat mindazokkal ismertetni kell, akik újonnan 
nyernek beosztást a speciális munkára, vagy kerülnek olyan munka
körbe, ahol a speciális munkát ismerniök kell. Azoktól, akik a tes
tület kötelékéből kiválnak, vagy olyan beosztásba kerülnek, ahol a 
speciális munkával nem foglalkoznak, nyilatkozatot kell aláíratni,

 melyben tudomásul veszik, hogy a speciális munkával kapcsolatos ti
toktartás kötelezettsége továbbra is fennáll és az államtitok meg
sértése a jövőben is büntető eljárást jelent számukra.

parancsomat és annak mellékletét a bűnügyi szolgalat beosztottai e- 
lőtt három egymást követő napon ismertetni kell. A parancsban fog
laltak tudomásulvételét minden érintett beosztott aláírásával tar
tozik elismerni.

Györe József s.k.
A kiadmány hiteléül:__ Magyar Népköztársaság Belügyminisztere.

/: Hornok János .r.hdgy. B.M. IV. Főosztály TÜK. vezető.
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217
SZIGORÚAN TITKOS! 

Melléklet a 00305/19 53.B.M.IV.TÜK 
számú miniszteri parancshoz, 

figyelemmel

I.

Azoknak a megnevezése, akik a speciális munkát részleteiben ismerhe
tik:

a./ A B.M. Közrendészeti főosztály vezetője, helyettesei,
A Közrendészeti Főosztály szervezési-, kiképzési-, politikai-, 
Őrszolgálati osztály vezetője.
A B.M. Oktatási és Kiképzési osztály vezetője, a társadalmi tu
lajdonvédelmi és a személy- és tulajdonvédelmi osztály vezetői, 
valamennyi beosztottja az altisztek kivételével.
A körözési és nyilvántartási központ vezetője és a körözési al
osztály valamennyi beosztottja.
A Közrendészeti Főosztály II. helyettesének törzsébe beosztottak, 
az altiszt kivételével.

b. / A II. fokú rendőrhatóságok vezetői, politikai és szolgálati he
lyettesei. a bűnügyi szolgalat valamennyi beosztottja.

c. / A városi-, városi kerületi, városi- és járási-, járási kapi
tányságok vezetői, a rendszeresített bűnügyi helyettes, a bűn
ügyi osztályok és csoportok valamennyi beosztottja.

A speciális munka részletes ismerete azt jelenti, hogy az erre jogo
sított megismerkedhetik a szervezési tervekkel, folyamatokkal, meg- 
ismerkedhetik az egyes személyek anyagával és a speciális munka va
lamennyi részletével. a Belügyminisztérium részéről ellenőrzést foly
tató elvtársakat a Közrendészeti Főosztály vezetője 6x9 cm-es 
nagyságú zöld színű igazolvánnyal látja el. a II. fokú rendőrható
ság részéről ellenőrzést folytató elvtársakat a II. fokú rendőrható
ságok vezetői ugyancsak 6x9 cm-es nagyságú sárga színű igazolvány
nyal látják el. Ezen igazolványokban meg van határozva, hogy az el
lenőrzést folytató elvtársak általában, illetve részleteiben is el
lenőrizhetik-e a speciális munkát.

Az ellenőrzésre szolgáló nyíltparancs, szövege és alakja a követ
kező.

Nyíltparancs.

Utasítom...........................................................
hogy a........................ számú TÜK. parancs
ban meghatározott speciális munkát 
általában, részleteiben ellenőrizze. 
Érvényes a visszavonásig.

PH.

megyei kap.vez.

ÁBTL - 4.2 - sz.n. - 00305/1953.BM IV. TÜK (IV.27.) Belügyminiszter parancsa /5



- 2 -

II.

Azoknak megnevezése, akik a speciális munkát általában ismerhetik, 
illetőleg hálózati anyagot kezelhetnek.

a. / A Közrendészeti Főosztály politikai osztályán egy erre a fela
datra létrehozott külön csoport tagjai. Ennek a csoportnak mű
ködése a főosztályvezető jóváhagyásától függ.
A Közrendészeti Főosztály igazgatásrendészeti osztály vezetője, 
A Közrendészeti Főosztály ügyészi és fegyelmi csoport vezetője. 
A Közrendészeti Főosztály kiképzési osztályának két alosztály
vezetője, két előadója, s két leírója az osztályvezető kije
lölése szerint.

A B.M. oktatási és kiképzési osztály egy alosztályvezetője és 
két kijelölt előadója.
A szervezési osztály szolgálatszervezési alosztály vezetője, 
egy előadója, s egy leírója az osztályvezető kijelölése sze
rint.
A főosztályvezető titkára és a titkárság két kijelölt tagja. 
Az értékelő és statisztikai csoport vezetője és beosztottjai. 
A bűnügyi TÜK beosztottjai.
A miniszteri és miniszterhelyettesi titkárság tagjai kijelölés 
szerint.

b. / A II. fokú r.hatóságok politikai osztályainak egy /Budapest há
rom/ erre kijelölt beosztottja.
Fegyelmi előadó.
TÜK kezelő.
A budapesti r.kapitányságon fentieken kívül a vezető titkársá
gának beosztottjai, valamint az első helyettes csoportjába be- 
osztottak.

c. / A városi-, városi kerületi, városi- és járási, járási kapi
tányságok vezetőinek politikai helyettesei.
A megyei kapitányság vezetője által erre acélra kijelölt egy 
leíró.
Ott, ahol van, a TÜK. megbízott.

d. / A B.M. kiképzési osztály vezetője által erre kijelölt oktató
a tiszti és nyomozó iskolák speciális tanszékén, valamint e- 
zeknek az iskoláknak parancsnokai és politikai helyettesei.

A speciális munka általános ismerete azt jelenti, hogy az arra jo
gosult a munkamódszert, a speciális munka szabályait, taktikáját, 
eredményeit és hibáit ismerheti, tanulmányozhatja, azonban az egyes 
hírforrásokat magukat, valamint a részmunkákat, részfeladatokat 
nem.

III.

A speciális munka ellenőrzésére jogosultak;
a. / Azok, akik a Közrendészeti Főosztály vezetője által külön er

re a célra kiadott érvényes nyílt paranccsal rendelkeznek.
b. / A megyei /budapesti/ kapitányságok vezetői megyéjük területén.
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c./ a megyei /budapesti/ kapitányságok azon beosztottjai, akik 

a megyei kapitányság vezetője által erre a célra kiadott 
nyílt paranccsal fel vannak hatalmazva a megye területén 
speciális munka ellenőrzésére.

d./  A megyei /budapesti/ kapitányság politikai osztályának ve
zetője, vagy külön nyílt paranccsal ellátott beosztottja. 
A politikai osztály dolgozói, ha a speciális munkával kap
csolatos ellenőrzést folytatnak, azt csak általánosságban 
tehetik.
Részletekig lemenő /pl.: dossziékat betekintő/ ellenőrzést, 
nem folytathatnak.

A bűnügyi szolgalat megbízott ellenőrei a speciális munkákat rész
leteiben, az egyes hírforrásokat anyagainak megvizsgálásával ellen
őrzik.

IV.

A speciális munka oktatása.

A speciális munka oktatásával a tanosztályokon csak a Belügyminisz
térium Közrendészeti Főosztály kiképzési osztály vezetője által ki
jelölt oktatok csak az erre kijelölt helységekben foglalkozhatnak. 
Azokon a tanosztályokon, ahol speciális munkát oktatnak TÜK.-öt 
kell létesíteni.

A tanosztályokon a speciális munkáról szóló előadásokról a hallga
tók jegyzetet készíthetnek. a jegyzet készítésre külön füzetet kell 
kiadni a hallgatóknak. a füzetek számozottak, oldalai is megvannak 
számozva, össze vannak fűzve és ólomplombával ellátottak. a füze
teket a speciális tárgyból tartandó foglalkozás előtt kell kiadni 
a hallgatóknak, előadás után be kell szedni és a TÜK-ben kell ő- 
rizni. Egyéni foglalkozást tananyagból, az erre a célra kijelölt 
helységben kell folytatni és csak tiszti felügyelet mellett. a 
tanfolyam végeztével a TÜK.-gondoskodik a jegyzetek megsemmisíté
séről .

Tanosztályokon kívül végzett speciális tananyag oktatásáról jegy
zetet készíteni nem szabad. Azok, akiknél ilyen jegyzetek vannak, 
haladéktalanul kötelesek azt átadni a TÜK-nek megsemmisítés végett.

Budapest, 1953. április hó 27.
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