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A Belügyminisztérium Politikai Nyomozó Főosztály II/4., II/6., II/7. 
szabotázselhárító osztályai az elmúlt években eredményes munkát végeztek. 
Az ellenforradalom után kialakult helyzet követelményeinek megfelelően 
sikeresen vették fel a harcot a népgazdaság területén támadó ellenséges elemekkel, 

felkutatták és felelősségre vonták a súlyos bűnök elkövetőit, elősegítették 
fontos területek megtisztítását a megbízhatatlan személyektől. Az ipar

ban és a közlekedésben eredményes intézkedéseket tettek a nagyobb károkat 
okozó cselekmények elhárítására. A mezőgazdaság szocialista átszervezése 
idején hatékonyan léptek fel az ellenséges elemek ellen. Hasznos informá
cióikkal segítették a gazdasági vezetést. Megszervezték az állami titkok védel
mét. Erélyes rendszabályokkal visszaszorították az esetenként fellépő 
rémhírterjesztőket. Közreműködtek a rendkívüli események, katasztrófák 
kivizsgálásában, azok felelőseinek felderítésében, tetteseinek elfogásában. 
Helyes intézkedésekkel növelték a tömegek támogatását az ipar, a mezőgaz
daság és a közlekedés elhárítása területén.

A Magyar Népköztársaság politikai, társadalmi és gazdasági helyzetében 
végbement pozitív változások, valamint a kártevő, szabotáló, romboló elemek 
tevékenységének eredményesebb elhárítása szükségessé teszik a szabotázs- 
elhárít szervek operatív munkájának átszervezését.

A Párt helyes politikája jelentősen leszűkítette a népgazdaság ellen fel
lépő ellenséges elemek bázisát és befolyását. Fontos területekről kiszorultak. 
Ugyanakkor az aktív, tudatos ellenséges elemek a korábbinál bonyolultabb 
formában folytatják kártevő tevékenységüket. Főleg a nagyobb kárkihatá
sokkal járó, jó l leplezett aknamunkára rendezkedtek be. A kártevés, a rom
bolás és a rendkívüli események jelentős politikai és gazdasági károkat okoz
nak az országnak, számos esetben emberéletet is követelnek. A népgazdaság 
ellen fellépő ellenséges elemek fő törekvése a társadalmi tulajdon megkáro
sítása politikai kártevés, vagy egyéni haszonszerzés célzatával.

Mindezek a körülmények szükségessé teszik ütőképes, az operatív hely
zet követelményeinek jobban megfelelő szabotázselhárító osztály létrehozá
sát és megfelelőbb munkamegosztás megteremtését az ORFK. társadalom
tulajdon-védelmi szerveivel, annak érdekében, hogy eredményesen védel
mezhessük népgazdaságunkat az ellenség kártevéseivel szemben.

A népgazdaság eredményesebb védelme érdekében

1 .  A BM. Politikai Nyomozó Főosztály közlekedési (II/4.), ipari (II/6.) 
és mezőgazdasági (II/7.) szabotázselhárító osztályait Szabotázselhárító 
Osztály néven egy osztállyá kell szervezni.

A megyei rendőrfőkapitányságok politikai nyomozó osztályain a pár
huzamos alosztályokat ugyancsak Szabotázselhárító Alosztály néven egysé
ges alosztállyá kell összevonni.
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A II. 4. osztály debreceni, miskolci, pécsi, szegedi és szombathelyi vasúti 
alosztályait, valamint azok kirendeltségeit ugyancsak a Szabotázselhárító 
Alosztályba kell bevonni a területileg illetékes megyei Politikai Nyomozó
Osztály keretén belül.

2. A központi és megyei szerveknél az átszervezést 1962. június 10 - ig 
kell végrehajtani.

3. A B M. Személyügyi Főosztálya az átszervezéssel egyidejűleg —   az 
illetékes szervek vezetőivel egyetértésben —   gondoskodjon a személyi állomány

szükséges átcsoportosításáról,  illetve új munkakörbe történő beosztá
sáról. A felszabaduló státusokat a BM. II. Főosztály tartalékaként kell
kezelni.

4 . A politikai nyomozó szervek felügyeletével megbízott miniszter
helyettes 1962. május 25-ig adjon ki végrehajtási utasítást a parancsban fogl
alt központi és megyei szervek átszervezésének végrehajtására.

5. A BM. II. Főosztály vezetője 1962. június 1-ig dolgoztassa ki a Szabotázselhárító 
Osztály ügyrendjét és azt jóváhagyás végett a politikai nyomozó 

szervek felügyeletével megbízott miniszterhelyetteshez terjessze fel.

6. Az illetékes anyagi szervek gondoskodjanak az átszervezés következ
tében felmerülő anyagi és technikai kérdések rendezéséről.

7. A politikai nyomozó és a rendőri szervek felügyeletével megbízott 
miniszterhelyettesek tegyenek konkrét intézkedéseket a BM. II. Főosztálya, 
valamint az ORFK. szervei együttműködésének szabályozására a népgazda
ság fokozott belügyi védelme érdekében. Az elhárítási feladatok helyes meg
határozásával, a rendelkezésre álló erők jobb felhasználásával érjék el az e 
területen folyó elhárító munka színvonalának emelését.

8. Jelen  parancsommal egyidejűleg kiadom a központi Szabotázselhárító 
Osztály állomány táblázatát és egyben utasítom a BM . Szervezési Osztály 
vezetőjét, hogy 1962. június 10-ig tegyen előterjesztést a megyei politikai 
nyomozó osztályok állománytáblázatának módosítására.

9. Az illetékes miniszterhelyettesek 1962. augusztus 30-ig tegyenek 
jelentést e parancsban foglaltak végrehajtásáról.

Jelen parancsomat az érintett állomány előtt ismertetni kell.

PAP JÁNOS s. k.
belügym iniszter

K apják: miniszterhelyettesek,
országos parancsnokok.
II. Főosztály vezetője, helyettesei, osztályvezetői,
ORFK. vezetőjének helyettesei, bűnügyi, társad alom tulajdon-védelmi 

osztályok vezetői,
BM. Személyügyi Főosztály vezetője,
BM. Szervezési Osztály vezetője,
BM. Terv és Pénzügyi Főosztály vezetője,
BM. Anyagi és Technikai Főosztály vezetője, 
megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok.

Készült: 90 példányban.
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