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UTASÍTÁSA
a jogellenesen külföldön maradtak közül az egyéni elbírálás 

alapján végleg, valamint az engedélyezett külföldi tartózkodási 
idő lejárta után hazatértekkel kapcsolatos állambiztonsági munka

feladatairól

Budapest, 1980. június hó 26-án

BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos!
Különösen fontos!

A Büntető Törvénykönyvnek a tiltott határátlépésre és a 
hasonló jellegű bűncselekményekre vonatkozó rendelkezései, a 
külföldre utazásról és az útlevelekről szóló jogszabályok előírá
sai, az állambiztonsági érdekek fokozottabb érvényesítése szük
ségessé teszik a Belügyminisztérium szervei bűnüldöző munká
jának és együttműködésének továbbfejlesztését, a rendelkezések 
változásaiból eredő egyes feladataik újra szabályozását. Ezért 
a jogszabályi változásokkal összhangban a jogellenesen külföldön 
maradtak közül az egyéni elbírálás alapján végleg, valamint az 
engedélyezett külföldi tartózkodási idő lejárta után hazatértekkel 
kapcsolatos állambiztonsági munka feladatainak szabályozására 
kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. A Belügyminisztérium központi és területi szervei, az 
ellenséges telepített ügynökök felderítése érdekében végezzenek 
felderítő, szűrő-kutató, operatív ellenőrző és feldolgozó munkát, 
a jogellenesen külföldön maradtak közül az egyéni elbírálás alap
ján végleg, valamint az engedélyezett külföldi tartózkodási idő 
lejárta után hazatért személyek, továbbá a magyar állampolgár-
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ságból korábban elbocsátottak és a kivándoroltak közül vissza
települtek (a továbbiakban: hazatértek) körében.

2. A BM III. Főcsoportfőnökség a hazatértekkel összefüggő 
feladatok végrehajtását országos hatáskörrel szervezze, irányítsa, 
ellenőrizze és koordinálja. Ennek során szorosan működjön 
együtt az érintett más belügyi szervekkel.

3. A BM III. Főcsoportfőnökség és a rendőr-főkapitányságok 
a hatáskörükbe tartozó elhárítási területeken, objektumokban, 
intézményekben szervezzék és végezzék a hazatértek differen
ciált ellenőrzését.

4. A BM III. Főcsoportfőnökség szervezze meg és végezze 
a külföldön levő „menekült táborok” hatékony operatív felderí
tését és ellenőrzését. Hangolja össze szervei ezirányú tevékeny
ségét, alakítson ki folyamatos és gyors információcserét.

5. A BM ORFK és a rendőr-főkapitányságok közbiztonsági, 
igazgatásrendészeti szervei szervezzék meg és folyamatosan vé
gezzék a jogellenesen külföldön maradtakkal, a késedelmesen 
vagy engedéllyel hazatérőkkel kapcsolatos közbiztonsági, igazga
tásrendészeti feladatokat. Erőik és eszközeik útján segítsék elő 
az állambiztonsági szervek ezirányú munkáját, információikról 
folyamatosan tájékoztassák az állambiztonsági szerveket.

6. A BM Határőrség Országos Parancsnoksága a hazatértek
kel, valamint a jogellenesen külföldön maradtakkal kapcsolatos 
határon túli felderítő munkájával összefüggő feladatait a BM 
III. Főcsoportfőnökséggel szoros együttműködésben végezze.

7. A BM III. Főcsoportfőnökség, a BM ORFK, a BM Határ
őrség Országos Parancsnoksága, valamint a BM Adatfeldolgozó 
Csoportfőnökség a hazatértek nyilvántartási, adatfeldolgozási, 
szolgáltatási és ellenőrzési rendszerét közösen dolgozza ki, illetve 
a meglevő rendszereket szükség szerint módosítsa.

8. A Belügyminisztérium érintett szervei tegyenek hatékony 
intézkedéseket, hogy az állam- és közbiztonsági szempontból ki
fogásolható hazatértek — az érvényben levő rendelkezések alkal
mazásával — ne kerülhessenek bizalmas munkakörbe.

9. A Belügyminisztérium érintett szervei a hazatértekre vo
natkozó információikat folyamatosan küldjék meg a BM III. Fő-
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10. A belügyi szervek vezetői és beosztottai, a hazatértek 
körében végzett feladataik ellátásához kérjék az adott területen 
működő párt-, állami-, gazdasági szervek és tömegszervezetek 
vezetőinek, tagjainak segítségét, igényeljék a lakosság széles ré
tegeinek támogatását.

11. A belügyminisztériumi államtitkár és a személyügyi mi
niszterhelyettes gondoskodjon az utasításban foglaltak eredmé
nyes végrehajtása érdekében szükséges határőrségi, nyilvántar
tási, adatfeldolgozási, illetőleg propaganda feladatok kidolgozá
sáról és végzéséről.

12. Az utasításban foglalt feladatok maradéktalan végrehaj
tása érdekében az állambiztonsági miniszterhelyettes a közbiz
tonsági miniszterhelyettessel egyetértésben adjon ki intézkedést.

13. Az utasítást az érintett személyi állománnyal ismertetni 
és évenként oktatni kell.

14. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba, ezzel egyide
jűleg a 005/1963. számú belügyminiszteri parancs hatályát veszti.

csoportfőnökségnek és a hazatért lakóhelye szerinti illetékes
rendőr-főkapitányságnak.

BENKEI ANDRÁS s. k.
belügyminiszter

Készült: 210 példányban 
Kapják: elosztó szerint
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a jogellenesen külföldön maradtak közül az egyéni elbírálás 
alapján végleg, valamint az engedélyezett külföldi tartózkodási 
idő lejárta után hazatértekkel kapcsolatos állambiztonsági munka 

feladatairól szóló 13/1980. számú belügyminiszteri utasítás 
végrehajtásáról
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A jogellenesen külföldön maradtak közül az egyéni elbírá
lás alapján végleg, valamint az engedélyezett külföldi tartózko
dási idő lejárta után hazatértekkel kapcsolatos állambiztonsági 
munka feladatairól szóló 13/1980. számú belügyminiszteri utasí
tás 12. pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a köz- 
biztonsági miniszterhelyettessel egyetértésben, kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A BM III. Főcsoportfőnökség egyik fő feladata, hogy a 
jogellenesen külföldön maradtak közül az egyéni elbírálás alap
ján végleg, valamint az engedélyezett külföldi tartózkodási idő 
lejárta után hazatértek, továbbá a magyar állampolgárságból ko
rábban elbocsátottak és a kivándoroltak közül visszatelepültek 
(a továbbiakban: hazatértek) körében országos hatáskörrel szer
vezze, irányítsa, ellenőrizze és koordinálja a felderítő, szűrő
kutató, operatív ellenőrző és feldolgozó munkát, a telepített ügy
nökök és egyéb ellenséges tevékenységet kifejtő személyek fel
derítése és leleplezése érdekében.

2. Az intézkedés rendelkezéseit mindazon magyar állampol
gárok körében kell alkalmazni, akik tiltott határátlépést, vagy 
hasonló jellegű bűncselekményt követtek el, továbbá a magyar 
állampolgárságból korábban elbocsátottak és a kivándoroltak 
közül az egyéni elbírálás alapján végleg, vagy a külföldi tartóz
kodásból az engedélyezett idő lejárta után tértek haza.

3. A BM III/II. Csoportfőnökség feladata a hazatértek köré
ben végzett felderítő, szűrő-kutató, operatív ellenőrző és feldol
gozó munka országos hatáskörű szervezése és koordinálása. 
Ennek során:

a) a vezető kapitalista és más, nem szocialista országok 
hírszerző szervei megbízásából a Magyar Népköztársa
ság területére ellenséges feladattal hazatérő telepített 
ügynökök felderítése és leleplezése;

b) a hazatértek köréből — jogellenesen külföldi tartóz
kodásuk idején — a Magyar Népköztársaság biztonsá
gát, politikai, katonai, gazdasági, társadalmi érdekeit 
sértő vagy veszélyeztető cselekmények elkövetőinek 
felderítése, az ilyen személyekkel szemben büntető el-
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járás, igazgatásrendészeti és más intézkedések kezde
ményezése;

c) az állambiztonsági érdekeket érintő esetekben a haza
térési kérelmek elbírálásához szükséges állásfoglalás ki
alakítása és megadása;

d) a külföldi „menekült táborok” operatív ellenőrzése, erre 
alkalmas magyar és külföldi állampolgárok beszerve
zése, megfelelő hálózati személyek e célra történő ki
választása, felkészítése, kiképzése, kitelepítésének vég
rehajtása, hazatérésük utáni beszámoltatásuk, e felada
tokat végző más operatív szervek közötti koordináció, 
információcsere megszervezése, folyamatos biztosítása;

e) az a-d) alpontokban meghatározottak teljesítése, vala
mint a hazatértek meghallgatása során keletkezett ada
tok értékelése, feldolgozása és a hasznosítható tapasz
talatokról a munkában érintett belügyi szervek tájé
koztatása;

f) folyamatos információcsere kialakítása a baráti szocia
lista országok állambiztonsági szerveivel, ezen országok, 
valamint a Magyar Népköztársaság jogellenesen külföl
dön tartózkodó állampolgáraira vonatkozó — az ope
ratív munka során megszerzett — adataival kapcsolat
ban.

4. A rendőr-főkapitányságok állambiztonsági szervei felelő
sek a területükön élő hazatértekkel kapcsolatos állambiztonsági 
feladatok végrehajtásáért. Az ezzel összefüggő munkát a III/II. 
osztályok szervezzék és koordinálják. Ennek során:

a) a megküldött hazatérési kérelmekkel kapcsolatos írásos 
megkereséseket 15 napon belül véleményezzék. Véle
ményeltérés esetén az egyeztetést az érintett parancs
nokok hajtsák végre;

b) készüljenek fel és haladéktalanul, de legkésőbb a haza
térést követő 15 napon belül végezzék el a hazatértek 
szakszerű meghallgatását;

c) a hazatértek közül a társadalomra veszélyes elemek 
ellenőrzését szervezzék meg;

d) a hazatértek körében végezzenek folyamatos felderítő, 
szűrő-kutató munkát, a visszatérő időszakos ellenőrzé-
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seket kétévenként hajtsák végre, az ellenséges tevé
kenységgel gyanúsítható hazatérteket előzetes ellenőr
zés, bizalmas nyomozás keretében ellenőrizzék;

e) működjenek együtt a területileg illetékes határőr fel
derítő alosztályokkal.

5. A 4/b pontban jelölt meghallgatást a rendőr-főkapitány
ságok III/l. alosztályai, ahol ilyen nincs, a közbiztonsági szerv 
vizsgálati osztályának az állambiztonsági ügyek vizsgálatára ki
jelölt tisztje hajtsa végre, ha a hazatért:

a) jogellenesen külföldi tartózkodása előtt jelentős poli
tikai, gazdasági, társadalmi funkciót töltött be;

b) munkaköre, előző katonai viszonya és ismeretei alap
ján fontos államtitok vagy szolgálati titok birtokában 
volt, külföldi tartózkodása alatt ilyen adatok kiszolgál
tatásával, vagy egyéb bűncselekmény elkövetésével 
gyanúsítható;

c) büntető eljárás alá vonása várható az előzetes adatok 
alapján.

6. Nem kell meghallgatni azokat a hazatérteket, akik:

a) fiatalkorúak;

b) személyi és egyéb körülményeik folytán nem válhat
tak az ellenséges szervek tevékenységének alanyaivá, 
állambiztonsági szempontból érdemleges adatok birto
kában nincsenek.

7. Az érintett szervek biztosítsák — amennyiben az ügy jel
lege azt megköveteli —, hogy a BM III/IV. Csoportfőnökség 
illetékes tisztje személyesen is részt vegyen az olyan hazatértek 
meghallgatásán, akik külföldre távozásukkor a Magyar Néphad
sereg, vagy a BM Határőrség állományába tartoztak, magyar 
katonai objektumban, intézményben polgári alkalmazottként 
dolgoztak.

8. A meghallgatások céljai és feladatai:

a) felderíteni azokat a magyar állampolgárokat, akik kül
földi tartózkodásuk alatt a Magyar Népköztársasággal 
szemben ellenséges cselekményeket követtek el, állam
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titkot, szolgálati titkot szolgáltattak ki, vagy ezekkel 
gyanúsíthatok;

b) felderíteni az ellenséges hírszerző és speciális szervek
nek a jogellenesen külföldön tartózkodó magyar állam
polgárok körében folytatott tevékenységét, módszereit, 
eszközeit, hivatásos tisztjeit, tolmácsait, ügynökeit;

c) felderíteni az ellenséges titkosszolgálatok politikai, gaz
dasági, katonai, tudományos-technikai és életrajzi hír
igényeit, az ott dolgozó fontos beosztásban levő vagy 
más szempontból figyelmet érdemlő magyar szárma
zású személyeket.

9. Az érintett szervek a hazatértek által elmondottakról 
vegyenek fel meghallgatási jegyzőkönyvet, s külön feljegyzés
ben rögzítsék a hazatértek politikai, gazdasági, katonai és egyéb 
hasznosítható ismereteit tartalmazó, valamint a más szocialista 
országok állampolgára által kapitalista országokban kifejtett el
lenséges tevékenységére vonatkozó közléseit.

A jogellenesen külföldön tartózkodó magyar állampolgá
rokra vonatkozó adatokról, információkról tájékoztassák a ko
rábbi magyarországi lakóhelyük szerint illetékes rendőr-főkapi
tányságot.

10. Az érvényben levő rendelkezések szerint intézkedni kell 
a hazatértek operatív nyilvántartásba vételéről.

11. Az érintett állambiztonsági szervek, a hazatértekkel 
kapcsolatos feladataik végrehajtása során igényeljék a közbiz
tonsági szervek segítségét és ügyeljenek arra, hogy a hazatértek 
ellenőrzése a konspirációs és biztonsági szabályok betartásával 
történjen.

12. Az állambiztonsági szervek az operatív munkájuk során 
a jogellenesen külföldön tartózkodó magyar állampolgárokkal 
kapcsolatban tudomásukra jutott információikat küldjék meg 
a volt lakóhely szerint illetékes rendőr-főkapitányságnak.

13. A BM III/I. Csoportfőnökség a jogellenesen külföldön 
tartózkodó magyar állampolgárok hazatérési szándékára vonat
kozó információit rendszeresen és folyamatosan küldje meg a 
BM III/II. Csoportfőnökségnek.
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A BM III/I. és a BM III/II.Csoportfőnökség szorosan működ
jön együtt a jogellenesen külföldön tartózkodó magyar állam
polgárok ellenséges tevékenységének felderítésében, ellenőrzé
sében.

14. A BM III/III. Csoportfőnökség és a rendőr-főkapitány
ságok III/III. osztályai szervezzék meg az elhárítási területükhöz 
tartozó objektumokban elhelyezkedett, az ellenséges tevékeny
séggel gyanúsítható hazatértek ellenőrzését. Küldjék meg a BM 
III/II. Csoportfőnökségnek, vagy az érintett rendőr-főkapitány
ság III/II. Osztályának, az ezek illetékességébe tartozó informá-
ciókat, s az ilyen hazatértek további ellenőrzésére tegyenek kö
zös intézkedéseket.

15. A BM III/II. és a BM III/IV. Csoportfőnökség osztályai 
szorosan működjenek együtt a fegyveres erőktől jogellenesen 
külföldön tartózkodó, valamint a hazatért volt katonaszemélyek 
ellenőrzésében, amennyiben azok fontos titokhordozók.

A BM III/IV. Csoportfőnökség és szervei biztosítsák és se
gítsék elő a jogellenesen külföldön tartózkodók, valamint a haza
tértek által ismert, az ellenséges hírszerző szerveknek kiszolgál
tatott, vagy kiszolgáltathatott katonai adatok, információk fel
mérését, minősítését.

16. A BM III/3. Osztály folyamatosan ellenőrizze a külföl
di „menekült táborokban” és elhelyezési körletekben tartózkodó 
magyar állampolgárok, valamint differenciáltan — az érintett 
operatív szervek név szerinti igényei alapján — a hazatértek 
postaforgalmát, értékelje azokat és vonatkozó jelentéseit ter
jessze fel.

17. Az érintett szakterületek vezetői ezen feladatok végre
hajtására szükség szerint adjanak ki belső rendelkezést, irány- 
mutatást.

18. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba. Az intéz
kedést a 13/1980. számú belügyminiszteri utasítással együtt, az 
érintett szervek személyi állományával teljes egészében ismer
tetni és visszatérően oktatni kell.

KARASZ LAJOS s. k.
rendőr altábornagy, 
miniszterhelyettes
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