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A Belügyminisztérium Kollégiumának határozata és a belügyminiszter 
elvtárs 0014. számú parancsa alapján a határőr elhárítás munkájában levő 
torzulások gyors felszámolása és a munka színvonalának emelése érdekében
— az általános érvényű operatív elvek és utasítások mellett — az alábbi 
feladatokat határozom meg.

I.

A Határőrség sorozott állománya összetételét — főleg a nyugati kerüle
teknél — tovább kell javítani és biztosítani a belügyminiszter I. helyettes elv
társ 21. számú parancsának következetes végrehajtását. Ehhez a Határőrség 
Országos Parancsnokságának és az elhárításnak közös intézkedéseket 
kell tenni.

A III/IV. csoportfőnök és a Határőrség országos parancsnoka intézkedik, 
hogy az MNVK. Szervezési és M. Csoportfőnöksége minden év április 1-ig 
adja meg a Határőrséghez bevonulok létszámát és jelölje meg az újoncállo

mányt biztosító kiegészítő parancsnokságokat. Javaslatot teszneka Szerve
zési és M. Csoportfőnökségnek, hogy a kiegészítő parancsnokságok felé külön 
utasításban rendelje el a Határőrséghez bevonuló sorállomány alaposabb ki
válogatását, illetve a válogatás megfelelő segítését.

A Határőrség Országos Parancsnoksága az elhárító alosztállyal együtt a 
 nyugati határőrkerületeknél jelöljön ki két tisztet, akik évente április 1-től

november 1-ig ellenőrzik a bevonulókat lak- és munkahelyükön.
A kijelölt tisztek munkájukban támaszkodjanak az illetékes párt-, KISZ- 

és tanácsi szervekre és vegyék igénybe a területi rendőrkapitányságok politi
kai, bűnügyi és közrendvédelmi apparátusának segítségét.

Feladatuk megakadályozni, hogy a nyugati határőrkerületekhez:
— kapitalista követségekkel kapcsolatot tartó,
— tiltott határátlépést megkísérelt,
— nyugatról hazatért,
— aktív nyugati kapcsolatos,
— huligán magatartású,
— büntetett előéletű, vagy eljárás alatt álló,
— egyéb súlyosabb jellembeli fogyatékosságokkal és családi problé

mákkal rendelkező személyek behívásra kerüljenek.
A tisztek a bevonulás után — a kiképző pontokon — tovább folytatják 

munkájukat személyes beszélgetések, hivatalos és társadalmi kapcsolatok 
tájékoztatása, a keletkezett írásos anyagok (szolgálati könyv, kiegészítő pa
rancsnokság által kitöltött kérdőívek) tanulmányozása alapján.
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A kijelölt elhárító tiszt a kiképzés idejére vegye át a kiképző keretben 
levő ügynökséget és azt használja fel az újoncállomány tanulmányozására.

Az ellenőrző tisztek a határőrszolgálatra, vagy a nyugati határszakaszra 
alkalmatlan személyekre a kiképző egységek parancsnokaival, politikai he
lyetteseivel együtt tegyenek javaslatot a kerületparancsnokoknak.

A kiképző pontok elhárító tisztjei az újoncoktól a kiegészítő parancsnok
ságokon kiállított kérdőíveken és a bevonulás után a szolgálati könyvbe írt 
életrajzokon kívül semmilyen okmányt nem kérhetnek.

A kiképző pontokon újoncok közül beszervezést végrehajtani nem kell. 
Az elsőéves sorállománynak beszervezését csak a végleges szolgálati helyre 
kerülés után, az operatív helyzetnek megfelelően kell végrehajtani.

II.

A határőr elhárítás fő feladata az imperialista hírszerző szervek és a 
belső ellenséges erők támadásának, a külföldre szökések és előkészületeinek 
időbeni felderítése és leleplezése, valamint a katonai titkok védelme.

A határőr elhárítás ügynökségét felül kell vizsgálni. Csökkenteni kell az 
egyes területeken meglevő, indokolatlanul nagyszámú hálózatot. A dekons
pirálódott, alkalmatlan hálózati személyeket ki kell zárni.

Párttagokat, tagjelölteket beszervezni a jövőben csak olyan helyeken 
lehet, ahol az operatív helyzet azt feltétlenül indokolttá teszi. Megtiltom, 
hogy KISZ-titkárokat az ügynökségben foglalkoztassanak. Amennyiben 
MSZMP-tag hálózati személyt pártfunkcióba választanak, esetleges további 
foglalkoztatására a központi alosztályvezető engedélyét kell kérni.

Felderítő, kutató funkcióval ügynökséget kell szervezni a nyugati és déli 
határőr-kerületek őrsein, a FEP-eken, a Határőrség könnyen sebezhető objek
tumainál, a híradó, műszaki egységeknél és a titkos ügyviteli szerveknél.

Ügynökséget kell szervezni, ha bárhol ellenséges tevékenység gyanúja 
áll fenn. és adataink vannak arra, hogy külső támadás, provokáció várható.

A keleti és északi határőrkerületek őrsein az ügynökség szervezését az 
operatív helyzettől függően kell meghatározni. E határszakaszokon nem 
szükséges minden őrsre hálózatot szervezni, hanem az elhárítást érdeklő ada
tokat hivatalos és társadalmi kapcsolatok segítségével kell megszerezni.

Rezidentúrák szervezése a határőr elhárítás egyes területein továbbra is 
szükséges, őrsparancsnokokat rezidensként csak ott lehet foglalkoztatni, ahol 
a kapcsolattartásra más lehetőség nincs.

Az ügynökség vezetésénél tapasztalt torzulásokat, azok káros következ
ményeit maradéktalanul fel kell számolni.

Megtiltom, hogy az ügynökség provokatív jellegű, politikailag ingadozó, 
ellenséges magatartást tanúsítson, környezetét negatív irányban befolyásolja 
egyes személyek bizalmának elnyerése és szándékai felderítése céljából.

Megtiltom, hogy az operatív tisztek a beszervezés alkalmával, a foglal
koztatások során az ügynökségnek kedvezményeket, előnyöket helyezzenek 
kilátásba és a más úton beszerzett adatokról tájékoztassák.

El kell érni, hogy a hálózat tisztában legyen feladatával, annak végre
hajtási módjával. Meg kell értetni az ügynökség minden tagjával, hogy a 
meghatározott magatartási vonaltól csak kivételes esetben térhet el, de akkor 
sem tanúsíthat provokatív magatartást.

Az ügynökséget úgy kell nevelni, hogy tudatában legyenek az állambizt
onsági munka jelentőségének, bizalommal forduljanak az operatív tisztek

hez, meggyőződésből segítsék munkájukat.
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Az ügynökséggel kapcsolatos munkánál nagyobb figyelmet kell fordítani 
a jelöltek tanulmányozására, kiválasztására. Az eddigieknél sokoldalúbban 
tanulmányozzák a jelölteket  és nagy súlyt helyezzenek a beszervezések cél
szerűségére.

A beszervezésekre fokozott körültekintéssel, alapossággal kell fel
készülni. Határőrség viszonylatában a beszervezést megelőzően nagy gonddal 
kell vizsgálni a jelölt kivonásának lehetőségét, a távoliét idejének legali
zálását.

Közvetlen a beszervezés után a hálózatot konkrét feladattal megbízni 
addig nem lehet, amíg munkájában megbízhatóságát nem ellenőrizték.

A beszervezést követően az alapvető operatív oktatás mellett elengedhe
tetlen a konspiráció és az együttműködéssel kapcsolatos politikai nevelés.

A konspiráció biztosítása érdekében a találkozókat egyénenként, az ope
ratív szükségletnek megfelelően kell szervezni.

A találkozók megszervezése során — elsősorban az őrsökön — figye
lembe kell venni a hálózat szabadnapjait, szabadságát, eltávozását. Különö
sen fontos ez olyan őrsön, ahol rezidenssel nem rendelkeznek. A legénységi 
informátori hálózat személyes kapcsolattartásának biztosítására felhasznál
hatók a parancsnokok.

A nyugati őrsökön valamennyi informátort alaposan ki kell oktatni, hogy 
abban az esetben, ha külföldre szökésre utaló kijelentést, vagy elkövetésének 
gyanúját tapasztalja, soron kívül tegyen jelentést parancsnokának.

A találkozók rendszerének, helyének megszervezésével, az ügynökség 
politikai és operatív nevelésével el kell érni, hogy a hálózati jelentést — a 
lehetőségek szerint — a találkozón történt kikérdezés után készítsék el. Ope
ratív értékkel nem bíró jelentést íratni és az "M” dossziéba helyezni tilos.

Ha a hálózatnak érdemleges operatív értékű jelenteni valója nincs, az 
operatív tiszt a találkozó megtörténtét a munkadossziéban az e célra elhelye
zett kimutatáson rögzítse. Azokban az esetekben, amikor a hálózat az alegy
ség erkölcsi, fegyelmi helyzetére károsan kiható jelenségekről, eseményekről 
tájékoztatja az operatív tisztet, úgy arról készítsen feljegyzést és tájékoztassa 
a parancsnokokat, illetve a pártpolitikai szervek vezetőit.

Igen fontos az ügynökség őszinteségének és magatartási vonalának 
állandó ellenőrzése. Ehhez az eddigieknél fokozottabban kell alkalmazni a 
párhuzamos ügynökséget, más operatív eszközöket, valamint a társadalmi és 
hivatalos kapcsolatokat.

Az ügyekben és fontosabb jelzésekben dolgozó ügynökségnek egyénileg 
ki kell dolgozni magatartási vonalát, foglalkoztatási tervét. A felderítő, ku
tató, ellenőrző céllal beszervezett ügynökség részére foglalkoztatási tervet 
készíteni nem kell.

III.

A hálózati operatív munkában alapvető feladatnak kell tekinteni az ob
jektumok belső és külső operatív helyzetének alapos felmérését és folyamatos 
tanulmányozását. Ennek során fel kell deríteni az imperialista hírszerző szer
vek és a belső ellenséges erők támadási lehetőségeit. Fel kell deríteni azokat 
a személyeket, akik ellenséges tevékenységgel gyanúsíthatok. Ilyenek lehet
nek:

— kapitalista követségi kapcsolatosak,
— nyugaton jártak,
— aktív nyugati kapcsolatosak (személyes, vagy levelezési),
— büntetett előéletűek (jellegét figyelembe véve),
— külföldre szökési kijelentést tevők, vagy erre utaló magatartásúak,
— határon rendszeresen átbeszélők,
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— áru- és embercsempészek,
— gyanús külső kapcsolatúak,
— züllött, korrupt, erkölcstelen életűek,
— egyéb konspirációra utaló gyanús körülmények.

Az objektumok belső és külső operatív helyzetének felmérése során fel 
lehet használni:

— az objektumban szolgálatot teljesítők és ott dolgozók szolgálati 
könyveit, személyzeti anyagait, tanácsi- és társszervek véleménye
zéseit,

— az objektum, vagy egység parancsnokának, politikai helyettesének, 
párt- és KISZ-titkárának véleményét,

— az ügynökség jelentéseit,
— az objektumban szolgálatot teljesítők, vagy ott dolgozók közléseit, 

jelentéseit,
— a BM. területi és határőr felderítő szervek objektum környezeté

ben élő ellenséges személyekre vonatkozó adatait,
— a környezetben működő rendőri területfelelős tájékoztatásait,
— az objektum környezetében működő párt-, KISZ- és tanácsi szer

vek vezetőitől szerzett információkat,
— az objektum környezetében élő dolgozók közléseit,
— egyéb operatív eszközöket.

Az operatív értékű elsődleges adatok ellenőrzését az elhárító tiszt azon
nal szervezze meg. Az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat tervben rögzítse, 
amelyet a központi Határőr Elhárító Alosztály vezetője hagyjon jóvá. Az 
ellenőrzést 2 hónap alatt be kell fejezni. Kivételes esetben további ellenőr
zésre csak a III/IV-4. osztályvezető adhat engedélyt.

A jelzések ellenőrzésének meggyorsítása céljából az ügynökség munkája 
és társadalmi kapcsolatok felhasználása mellett igényeljék egyéb operatív 
eszközök alkalmazását és a BM. társszervek segítségét. Az ellenőrzés során 
egyaránt vizsgálják a személyek pozitív és negatív tevékenységét. Ezen a té
ren is tartsák be a törvényességet.

Amennyiben az ellenőrzött személyek ügye pozitívan tisztázódott, azt 
le kell zárni és a további hálózati figyelést meg kell szüntetni. Ha szükséges, 
az operatív tiszt a párt- és politikai szervek vezetőivel együtt beszéljen az 
érintett személlyel. A további politikai nevelés a pártpolitikai szervek 
feladata.

Abban az esetben, ha az ellenőrzés alá vont személyekről a parancsnokot, 
a párt- és politikai szervek vezetőit korábban tájékoztatták, a befejezés ered
ményéről adjanak részükre tájékoztatást.

Az intézkedési terv végrehajtása során keletkezett anyagokat személyen
ként gyűjtsék. Az ilyen anyagokat az ellenőrzés befejeztével a személyek le
szereléséig a kerületi elhárító alosztály- és csoportvezetők őrizzék, majd sem
misítsék meg.

A határőr elhárítás területén, de különösen a nyugati határőrkerületek
nél a külföldre szökés, az áru- és embercsempészés gyanújának, a határon 
való átbeszélésnek felderítése, annak megakadályozása továbbra is elsőrendű 
feladat. Az ezekkel kapcsolatos és egyéb sürgős intézkedést igénylő értesülé
sekről az objektumok parancsnokait, politikai helyetteseit soron kívül — az 
ügynökség védelmének figyelembevételével — tájékoztassák. Az ilyen érte
sülést a parancsnoki és pártpolitikai szervekkel körültekintően, nyíltan vizs
gálják ki és az eredménytől függően tegyenek javaslatot.

A Határőrség nyugati és déli őrsein ügyszerű, feldolgozó operatív mun
kát folytatni nem lehet. Ha a jelzések ellenőrzése során az ellenséges tevé
kenység gyanúja fennáll, az ügyszerű operatív feldolgozó munkát a III/IV-5. 
Osztály feldolgozó alosztálya végezze. A munkában szükségesség szerint ve
gyen részt az illetékes operatív tiszt és alosztályvezető is.
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A határőr elhárítás egész területét érintő elvi és gyakorlati tevékeny
ségre vonatkozó utasítást a III/IV. csoportfőnök adhat ki.

IV.

A társadalmi kapcsolatok elvi és gyakorlati felhasználásában a belügy
miniszter elvtárs 1960. évi 008. számú parancsa az irányadó. Szerepük az 
állambiztonsági munka szempontjából nagy jelentőséggel bír és fontos szere
pet töltenek be a határőr elhárítás munkájában is.

A társadalmi kapcsolatok nem helyettesíthetik az ügynökséget. Rajtuk 
keresztül olyan információkra kell szert tenni, amelyek kiszélesítik az el
hárító tisztek tájékozottságát és elősegítik az ellenség elleni eredményesebb 
harcot.

A társadalmi kapcsolatokról az elhárító tisztek rendszeresen számolja
nak be a vezetőknek, akik a gyakorlatban győződjenek meg, hogy e kapcsola
tok kialakítása nem sérti-e az alapelveket. Ezzel kapcsolatban az egész állo
mány ismét dolgozza fel a fenti miniszteri parancsot.

Az objektumok külső környezetében létesítendő társadalmi kapcsolatok 
kiépítésénél jobban támaszkodjanak a Határőrségtől leszerelt sorállományú 
harcosokra.

V.

A határőr elhárítás eredményesebb munkájához elengedhetetlen feltétel 
a személyi állomány aktív támogatásának megnyerése. Az állomány ébersé
gének növelése, a katonai titkok védelme, az ellenség módszereinek ismerte
tése, az elhárító munka szerepének és jelentőségének népszerűsítése céljából 
javítani kell a propagandamunkát úgy, hogy ne vezessen túlzásokhoz, torzu
lásokhoz.

A Határ őrség életét figyelembe vevő előadásokat kell készíteni az éber
ség és titoktartás jelentőségéről, az ellenséges tevékenység lehetőségeiről, 
megakadályozásának módozatairól. Az előadásokat a tiszti, tiszthelyettesi 
továbbképzéseken, KISZ-titkári tanfolyamokon, tisztes iskolákon és az 
újoncállomány részére kell megtartani és lehetőleg filmvetítéssel összekap
csolni.

A IV/4. Osztály vezetője, a központi Határőr Elhárító Alosztály vezetője 
és helyettese tartsanak előadásokat a Határőrség tiszti iskoláján a Határőrség 
és a Fegyveres Erők irányában tapasztalható ellenséges tevékenységről, 
módszeréről, az elhárítás szerepéről és az együttműködés jelentőségéről.

A Határ őrség elhárító tisztjei az őrsök különböző gyűlésein, KlSZ-tag
gyűléseken felszólalásaikban hívják fel a személyi állomány figyelmét az 
olyan rendellenességekre, melyek súlyosabb hibákhoz, rendkívüli esemé
nyekhez vezethetnek.

VI.

A határőrizet és az elhárítás feladatainak maradéktalan végrehajtásához 
elengedhetetlen a határőregységek parancsnokainak és az elhárító szervek 
vezetőinek, beosztottainak jó munkakapcsolata.

Az egységek parancsnokaival és vezetőivel való együttműködés alapját 
a belügyminiszter és a honvédelmi miniszter elvtárs 1958. szeptember 4-én 
kelt 0022. számú közös parancsa képezi.

Az elhárító szervek vezetői és tisztjei a konspiráció betartásával rend
szeresen tájékoztassák a parancsnokokat az egységek harckészültségét és az 
államhatárok védelmét károsan befolyásoló, ellenőrzött adatokról. Nyújtsa
nak gyakorlati segítséget azok megszüntetéséhez.
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A kerületi elhárító alosztály- és csoportvezetők, valamint a központi 
Határőr Elhárító Alosztály vezetője esetenként hívják meg operatív értekez

letekre a kerületparancsnokokat, pártbizottsági titkárokat és politikai osz
tályvezetőket. A határőr elhárítás vezetői rendszeresen vegyenek részt az 
országos parancsnok és a kerületparancsnokok állal tartott minden olyan ér
tekezleten, mely az adott elhárítási terület általános politikai, határőrizeti, 
fegyelmi helyzetét, vagy feladatát tárgyalja.

A határőr elhárítás különböző szintű vezetői fontosabb párthatározatok 
ismertetésére kérjék fel a pártbizottságok titkárait és politikai osztályveze

tőit. A határozatok megértéséhez, a helyes következtetések levonásához és a 
gyakorlati munkában való helyes alkalmazásához kérjék segítségüket.

Az elhárítás valamennyi vezetője és beosztottja az illetékes politikai 
nyomozó és rendőri szervekkel építsen ki jó munkakapcsolatot. Ahol szüksé
ges — jelzésekben, vagy ügyekben — az operatív munkát közös terv alapján 
végezzék.

VII.

A vezetők biztosítsák az MSZMP VIII. kongresszusa határozatainak 
maradéktalan érvényesülését az elhárító munkában. Rendszeresen tanulmá
nyozzák a fontosabb párthatározatokat, a kiadott parancsokat és utasításokat. 
Azok megértéséhez és gyakorlati alkalmazásához nyújtsanak segítséget be
osztottaiknak.

Minden vezető állandóan ismerje területe operatív helyzetét, a felderí
tett adatok, vagy megtörtént események alapján igyekezzen reális következ
tetéseket levonni a további operatív munka irányára. Személyesen vegyenek 
részt a fontosabb jelzések feldolgozásában, kombinációk kidolgozásában és 
végrehajtásában.

A vezetők fontos feladata a parancsok és utasítások végrehajtásának 
ellenőrzése. Ez terjedjen ki a hálózati operatív munka minden területére. 
Kísérjék figyelemmel az elhárító tisztek operatív intézkedéseit.

A kerületi elhárító alosztály- és csoportvezetők kéthavonként egy-egy 
beosztottjuknál tartsanak átfogó ellenőrzést és arról írásban tegyenek jelen
tést a központi alosztály vezetőjének.

A kerületi elhárító alosztály- és csoportvezetők a területükön folyó ope
ratív munkáról a központi alosztály vezetőjének, illetve helyettesének ha
vonta számoljanak be. A kerületi alosztály- és csoportvezetők beosztottaikat 
hasonló időközönként számoltassák be.

Valamennyi vezető személyesen tartson ügynökséget. Elsősorban ajel
zésekben, vagy súlyterületekről vegyenek át hálózatot.

Az elhárító tisztek munkáját az ügynökség foglalkoztatásának szín
vonala, a megtett preventív intézkedések, a fontos területek és gyanús sze
mélyek biztosítása, feldolgozása, valamint egységeik harckészültsége alapján 
kell értékelni, ehhez figyelembe kell venni egyéni magatartásukat is.

A határőr elhárítás vezetője felelős beosztottai gyakorlati tevékenysé
géért, jelentéseiért. Az operatív adatok elbírálásánál — pártunk politikájá
nak megfelelően — harcoljon a szubjektivizmus és a felületesség ellen.

A vezetők teremtsenek olyan pártszerű légkört, hogy beosztottaik párt
rendezvényeken és operatív értekezleteken bátran bíráljanak és éljenek
javaslatokkal az operatív munka színvonalának állandó emeléséhez.

VIII.

Az operatív feladatok, a párt politikájának helyes gyakorlati alkalma
zása megköveteli, hogy a határőr elhárításnál magas politikai, operatív és 
katonai képzettségű, valamint jó általános műveltségű tisztek teljesítsenek 
szolgálatot.
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A határőr elhárítás operatív tisztjeinél mutatkozó lemaradás mielőbbi 
felszámolása érdekében káderfejlesztési tervet kell kidolgozni, melynek alap
ján az érintettek 1965-ig a szükséges iskolákon tanulmányaikat megkezdik.

Meg kell szervezni az operatív állomány szakmai továbbképzését, mely
nek tematikáját a III/IV-4. Osztály vezetője dolgozza ki és minden év január 
5-ig a csoportfőnöknek jóváhagyásra terjessze fel.

Fel kell kérni a Határőrségnél működő pártbizottságokat, hogy az el
hárító állomány politikai képzettségének állandó emelése érdekében nyújt
sanak segítséget pártiskolára küldésükhöz és a Marxista—Leninista Esti 
Egyetemre való felvételükhöz.

A határőr elhárítás valamennyi beosztottja rendszeresen vegyen részt az 
egységeknél szervezett katonai továbbképzéseken.

A határőr elhárítás további munkájának alapját a belügyminiszter elv
társ parancsa és a jelen „Végrehajtási utasítás” képezi. Az utasítást minden 
vezető és elhárító tiszt köteles maradéktalanul betartani és munkáját ennek 
megfelelően végezni. A jelen „Végrehajtási utasítás” megjelenésével egyidő
ben a határőr elhárítással kapcsolatos II/1. osztályvezetői és határőr elhárító 
osztályvezetői utasításokat hatálytalanítom.

A „Végrehajtási utasítás”-t a határőr elhárítás minden beosztottjával 
ismertetni kell. Feldolgozásához és gyakorlati alkalmazásához a III/IV-4. 
osztályvezető és a határőr elhárítás minden vezetője nyújtson gyakorlati 
segítséget.

Budapest, 1963. június 24-én.

K U CSERA  LÁSZLÓ s. k .
ezredes, csoportfőnök
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