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92.
Kimutatás a Belügyminisztérium 1957. december 2–3-án megtartott

operatív gyûlésének résztvevõirõl1

Bukarest, 1957. december 2.

BELÜGYMINISZTÉRIUM Titkos
Titkárság Ügyosztály
A minisztérium vezetõsége:
– Alexandru Drãghici miniszter elvtárs
– [szovjet] tanácsadó elvtársak
– Gheorghe Pintilie miniszterhelyettes
– Stelian Staicu miniszterhelyettes
– Alexandru Mureºanu miniszterhelyettes
– Ioan Serb miniszterhelyettes
– Alexandru Nicolschi fõtitkár
– Vasile Negrea fõtitkár

– a minisztériumhoz tartozó I2, II3, III4, IV5, V6, VI7, VII8, VIII9, IX operatív
Csoportfõnökségnek parancsnoka és helyettese, és a Káder Osztály.

– a Minisztérium „C”10, „D”11, „K”12, „F”13, „T”14 független ügyosztályok és a
Határõrség hírszolgálati ügyosztályának parancsnoka.

– a II, III, IV, V, VI, VIII központi Csoportfõnökség parancsnoka és a IX
Ügyosztály operatív ügyosztályának parancsnoka.
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1 Az irat közreadását az ülés résztvevõinek felsorolása teszi indokolttá. Az esemény fontosságát jelzi, hogy
a tervezett 512 résztvevõje közül a BM teljes központi apparátusa ott volt.

2 Informaþii externe: Külföldi felderítés.
3 Contraspionaj: Kémelhárítás.
4 Informaþii interne: Belföldi felderítés.
5 Contrasabotaj: Szabotázselhárítás.
6 Contraspionaj în forþele armate: Katonai kémelhárítás.
7 Transporturi: Szállítás.
8 Supraveghere: Felügyelet.
9 Anchete Penale: Vizsgálati kihallgatások.
10 Dosare: Folyó ügyek. Forrás: Marius Oprea: Banalitatea, i. m., 49. p.
11 Transportul deþinuþilor: Foglyok szállítása.
12 Contraspionaj în închisori ºi miliþie: Kémelhárítás a börtönökben és a milícián.
13 Interceptarea corespondenþei: Postai levelek ellenõrzése.
14 Tehnicã: Technika.



– a káderigazgatóság Securitate apparátusával foglalkozó Ügyosztályának
parancsnoka, a oktatási Ügyosztály parancsnoka, a Securitate kiképzõiskolák
parancsnokai

– a II, III, IV, V, VI, VIII központi Csoportfõnökség alapszervezeti titkára
– a BM tartományi Igazgatóságainak parancsnokai
– a BM tartományi Igazgatóságai I, II, III, IV és VIII operatív ügyosztályainak

parancsnokai
– a BM járási ügyosztályainak és alosztályainak parancsnokai
– a katonai tartományok kémelhárító ügyosztályainak parancsnokai és a

hadseregparancsnokságok és nagy katonai egységek kémelhárító osztályainak és
alosztályainak parancsnokai, az V Igazgatóság vonalán

– a területi vízi-, vasúti- és közúti- ügyosztályok parancsnokai, az V. Igazgatóság
vonalán

– a BM Ellenõrzõ Ügyosztályának összes dolgozója
– a BM pártbizottsága bürójának tagjai, és az operatív igazgatóságokkal

foglalkozó instruktorok
– elvtársak az RMP KV Adminisztratív Osztályáról

Összes résztvevõ: 512 személy.

ACNSAS, fond Documentar, dos. 114, 2–3. f. Géppel írt román nyelvû dokumentum magyar
fordítása.

93.
A Belügyminisztérium Kolozs tartományi Igazgatóságának

jelentése a hírszerzõi operatív munkáról

Kolozsvár, 1957. december 2.

Belügyminisztérium Kolozs Tartományi Igazgatósága
Szigorúan titkos

Az említett parancsok megjelenése óta15 a Kolozs tartományi állambiztonsági
szervek tevékenysége az ezekben a rendeletekben foglalt feladatok teljesítésére
irányult. A BM 15/1956. sz. parancsnak megfelelõen a hírszerzõi hálózatot
nagyrészt megtisztítottuk a tehertételektõl, a félretájékoztató- és a kettõs ügynö-
köktõl, és új, a Securitate munkájának megfelelõ ügynököket szerveztünk be. 1.710
ügynököt távolítottunk el a hálózatból, 931 maradt meg. Ugyanebben az idõszak-
ban 313 új ügynököt szerveztünk be. A 15. sz. parancs alkalmazása nyomán azt
tapasztaltuk, hogy bár nagyszámú ügynökünk van, az esetek többségében épp a
gyanúsítottak környezetében, és azokban a helységekben, ahol az ellenséges
elemek összpontosulnak, nem rendelkeztünk megfelelõ hálózattal, amely leleplezze
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15 Utalás a BM 15/1956, 54/1956 sz. utasításokra a hírszerzési hálózat megerõsítésérõl.


