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A 0023/1975. számú belügym iniszteri parancsban m eghatározott állam 
biztonsági feladatok végrehajtása, a katonai objektum ok külső operatív 
védelme és a harcgyakorlatok biztosítása hatékonyságának növelése, az 
ellenséges hírszerző szervek tevékenységének felderítése, m egakadályo
zása, dokum entálása és zavarása érdekében az állambiztonsági szervek 
vezetőit és beosztottait az alábbiak végrehajtására

u t a s í t o m :

1. A BM III/II. Csoportfőnökség feladata a M agyar Néphadsereg és a 
Déli Hadseregcsoport objektum ainak (a továbbiakban: katonai objektu
mok) és a harcgyakorlatok külső operatív védelm ének megszervezése, a 
m unka irányítása, ellenőrzése és koordinálása. Ennek során szoros együtt
működést valósítson meg a BM III/IV. Csoportfőnökséggel és a hazánkban 
ideiglenesen állomásozó szovjet Déli Hadseregcsoport (a továbbiakban: 
DHSCS) Különleges Osztályával.

A katonai objektumok külső operatív védelmével és a harcgyakorlatok 
biztosításával kapcsolatos operatív m unka feladatait — illetékességi te rü 
letükön — a rendőr-főkapitányságok III/II. osztályai hajtsák  végre, a BM 
III/IV. Csoportfőnökség és a szovjet objektumokkal kapcsolatban a DHSCS 
Különleges Osztálya alárendelt szerveivel együttműködve. Ennek során 
vegyék igénybe a helyi rendőri — bűnügyi, közlekedésrendészeti, köz- 
rendvédelmi — állomány segítségét.

2. A katonai objektumok kategorizálásának felülvizsgálata során a 
„különösen fontos”-nak m inősített objektum okat I. kategóriába, azon ob
jektum okat pedig, amelyek szervezett operatív védelm ét egyéb állambiz
tonsági érdekek indokolttá teszik, II. kategóriába sorolják. A katonai ob
jektum ok új kategorizálásáról tájékoztassák a területileg illetékes rendőr
főkapitányságok vezetőinek állambiztonsági és rendőri helyetteseit.

3. A BM III/II. Csoportfőnökség a rendőr-főkapitányságok III/II. osz
tályain rendszeresen ellenőrizze és segítse a katonai objektum ok védel
mével, harcgyakorlatok biztosításával összefüggő feladatok végrehajtását, 
a DHSCS Különleges Osztálya információinak figyelem bevételét, kérései
nek teljesítését.

Ennek érdekében:
a) K ísérje figyelemmel, ellenőrizze és segítse az objektum védelm i 

tervekben foglalt feladatok végrehajtását, az intézkedések szak- 
szerűségét, a katonai objektumok védelmével, biztosításával kap
csolatos bizalmas nyomozásokban folyó operatív m unkát. A ta 
pasztalt hiányosságok felszámolására tegyen intézkedéseket.

b) Az I. és II. kategóriájú katonai objektumok ellen irányuló ellen
séges tevékenység értékelése és az operatív igények alapján egyes 
objektumok körzetében szervezzen komplex operatív akciókat, 
csapdákat az ellenséges hírszerzők, ügynökök és hírforrásaik fel
derítésére, tevékenységük dokum entálására, megakadályozására, 
leleplezésére.

c) Hatékony hálózati és más operatív intézkedésekkel derítse fel a 
vezető kapitalista — NATO-hoz tartozó — és más országok buda
pesti nagykövetségein diplomáciai fedéssel működő katonai h ír
szerzők, az általuk felhasznált diplomata, illetve szolgálati útlevél
lel rendelkező személyek m agyar fegyveres erőkkel és a DHSCS- 
vel összefüggő terveit, hírigényét, módszereit, hírforrását.

d) Támadólagos operatív intézkedésekkel szerezzen inform ációkat 
az ellenséges hírszerző szervek által m egszerzett — a katonai 
objektumokkal és harcgyakorlatokkal összefüggő — adatokról, az 
általuk tervezett akciókról, közeli és távlati elképzeléseikről.

e) A BM III. Főcsoportfőnökség szerveinek jelentési kötelezettsége, 
a „SIGNAL-8” alapján rendszerezze a katonai objektum ok kör
nyezetében gyanús tevékenységet kifejtő személyekre vonatkozó 
adatokat, azokból készítsen értékelő, elemző jelentéseket. Az ope
ratív  szempontból figyelmet érdemlő — ismétlődő — adatokról
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tájékoztassa további intézkedés céljából az illetékes rendőr-főka
pitányságok III/II. osztályait és a BM III/IV. Csoportfőnökséget.

4. A rendőr-főkapitányságok III/II. osztályai a katonai objektumok 
külső operatív védelmét, biztosítását úgy szervezzék meg, hogy az bizto
sítsa a magyar állampolgárok, valam int a vezető kapitalista — NATO-hoz 
tartozó — és más országok állampolgárai közül az állambiztonsági szem
pontból figyelm et érdemlő, ellenséges tevékenységgel gyanúsítható sze
mélyek kiszűrését, felderítését, tevékenységük megakadályozását, doku
m entálását és leleplezését. A rendőr-főkapitányságok III/II. osztályai:

a) a katonai objektumok külső operatív védelmét azok környezeté
ben szervezzék meg. Állambiztonsági szempontból katonai objek
tum ok környezetének tekintsék:
— szűkebb értelemben: az objektumok határvonalain kívül eső 

azon területeket, ahonnan azok jellegére, fegyverzetére, szemé
lyi állom ányára és belső rendjére vonatkozó adatok közvetlen 
vizuális észlelés ú tján  megszerezhetők;

— tágabb értelemben: mindazon érintkezési felületeket, ahonnan 
közvetlen vagy közvetett úton — sötét hírszerzésen keresztül 
is — állam titoknak és szolgálati titoknak minősülő katonai 
adatok szerezhetők meg.

— A harcgyakorlatok, katonai csapatmozgások operatív védelmét 
a környezettel rendelkező katonai objektum okra vonatkozó 
szabályok értelem szerű alkalmazásával kell megszervezni.

b) Készítsenek terveket az I. és II. kategóriába sorolt katonai objek
tum ok védelmére — a területileg illetékes szovjet és m agyar ka
tonai elhárító szervekkel egyeztetve — 1976. július 31-ig.
Ezeket időközönként, legalább két évenként vizsgálják felül és 
egészítsék ki az operatív helyzet változásainak megfelelően.
A tervek tartalm azzák: a katonai objektum  környezetének leírá
sát; a környezet fertőzöttségét (operatív és rendőri ny ilván tartá
sokban szereplő személyek, veszélyes elemek, am nesztiával haza
tértek, a vezető kapitalista — NATO-hoz tartozó — és más orszá
gokban rokonsággal rendelkezők elhelyezkedése, stb.); a fent 
megjelölt országok azon állampolgárai adatait, akik objektum  
környezetébe beutaznak és gyanús m agatartást tanúsítanak vagy 
ilyen tevékenységet folytatnak; a katona személyek és közvetlen 
hozzátartozóik által látogatott nyilvános szórakozó- és szolgáltató
helyeket; prostituáltak személyi és a rá juk  vonatkozó operatív 
adatokat; a katonai objektum  ellen irányuló ellenséges tevé
kenység értékelését; a katonai objektum  védelmére te tt intézke
déseket, a tervezett akciókat és a további feladatokat (operatív, 
hálózatépítő, a jelzőrendszerrel kapcsolatos feladatok).

c) A környezetben olyan hálózati személyeket foglalkoztassanak, 
akik: képesek felderíteni a katonai objektum  ellen irányuló 
ellenséges tevékenységet; ellenőrzés alatt tudják  tartan i az ott 
lakó ellenséges személyeket, a környezetben indokolatlanul és 
gyakran megjelenő, gyanús m agatartást tanúsító m agyar állam 
polgárokat, valam int a vezető kapitalista — NATO-hoz tartozó — 
és más országok ilyen állampolgárait. Hasonló hálózatokat kell 
foglalkoztatni m inden olyan területen, ahonnan közvetlenül vagy 
közvetett úton — sötét hírszerzésen keresztül is — állam- és szol
gálati titkoknak minősülő katonai adatok szerezhetők meg.

d) A 09/1975. számú belügym iniszteri parancsban foglalt elveknek 
megfelelően létesítsenek tömegkapcsolatokat a katonai objektu
mok elleni ellenséges tevékenységre utaló jelzések felszínre hoza
talára, a szűrő-kutató feladatok végrehajtására. Pl. külföldi vagy 
magyar állampolgárok vizuális felderítésre utaló m agatartásai; 
arra illetéktelen személyeknek a katonai objektum  környezetében 
történő megjelenése, katonai adatok iránti érdeklődése; katonai 
objektumok fényképezése, filmezése, stb.
A tömegkapcsolatokat olyan személyekből kell létesíteni, akik 
területi elhelyezkedésük, beosztásuk, mozgási körzeteik alapján
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képesek észlelni, jelezni és szükség esetén megakadályozni a ka
tonai objektumok elleni ellenséges tevékenységet (pl. mezőőrök, 
útügyeletesek, vadászok, hídőrök, autóbuszjáratok gépkocsiveze
tői, jegykezelői, a környezetben lakók és állandóan ott tartózko
dók, stb.)

A tömegkapcsolatokból olyan jelzőrendszereket létesítsenek, ame
lyek alkalmasak a katonai objektumok vizuális felderítésére irá
nyuló tevékenységek felfedésére, megakadályozására, zavarására, 
az ezt végző személyek tettenérésére. Biztosítsák, hogy — meg
felelő értesítési rendszeren keresztül — az ilyen események, jel
zések haladéktalanul a területileg illetékes rendőr-főkapitányság 
III/II. osztályának tudom ására jussanak.
Ezeken a lehetőségeken kívül használják fel a társadalm i szer
vezetek (pl. a KISZ, Ifjú Gárda) tagjainak szocialista öntudatá
ból fakadó segítőkészségét, olyan események jelzésére, amelyek 
bárki által észlelhetők (pl. vezető kapitalista — NATO-hoz tartozó 
—és más országok állampolgárainak, diplom atáinak megjelenése 
katonai objektumok környezetében, tilto tt helyen való fényké
pezés, stb.) és az operatív szervek számára hasznosnak ítélhetők.

e) Szigorítsák meg a szovjet katonai objektum okba m unkára jelen t
kező polgári személyek felvétel előtti ellenőrzését, hogy ott csak 
politikailag és erkölcsileg megbízható személyek dolgozzanak. Te
gyenek intézkedéseket a feltételeknek nem megfelelő személyek 
eltávolítására.

f) Biztosítsák, hogy a szolgáltató és szállítási vállalatoktól a katonai 
objektumokba bejárók közül csak erkölcsileg és politikailag meg
bízható dolgozók kapjanak rendszeres bejárási engedélyt. Indo
kolt esetben intézkedjenek a nem megfelelő személyek eltávolí
tására. Hasonló módon járjanak  el a fegyveres erők fejlesztésé
vel és diszlokációjával kapcsolatos új objektum ok tervezésével, 
építésével foglalkozó vállalatoknál, intézményeknél. Ezen objek
tumok külső operatív védelm ét m ár az építkezés megkezdése 
előtt szervezzék meg.

g) A vonatkozó parancsok értelm ében fordítsanak fokozottabb figyel
met a vezető kapitalista — NATO-hoz tartozó — és más országok 
állampolgárai közül az I. és II. kategóriájú katonai objektumok 
környezetébe rendszeresen beutazók és gyanús m agatartást tanú 
sítók (turisták, rokonlátogatók, vadászok, szakemberek, stb.) tevé
kenységének ellenőrzésére, az e körzetekből nyugatra utazó és 
állam titoknak minősülő katonai adatok birtokában levő m agyar 
állampolgárok ellenőrzésére, védelmi jellegű eligazítására és visz- 
szatértük utáni beszámoltatására. Az I. és II. kategóriába tartozó 
szovjet katonai objektumok környezetéből kiutazó m agyar állam 
polgárokról és beszámoltatásuk során szerzett információkról 
tájékoztassák a DHSCS Különleges Osztályát.

h) A harcgyakorlatok és azok felvonulási útvonalainak helyi opera
tív biztosítására — a szovjet és m agyar katonai elhárítás illetékes 
szerveivel egyeztetve — készítsenek operatív terveket. Az ism ert 
területeken és felvonulási útvonalakon létesítsenek — a már 
em lített elveknek megfelelően — hálózati és tömegkapcsolatokat.

i) A katonai objektumok külső operatív védelme során ügyeljenek 
arra, hogy a valóban ellenséges tevékenységre, a tényleges vizuá
lis felderítésre utaló m agatartások észlelésére fordítsák — a 
parancsokban és utasításokban m eghatározott m értékig — az 
operatív erőket, eszközöket. K erüljék el a látszólagos, formai ada
tokra támaszkodó, a tényleges ellenséges tevékenységet nem mu
tató információk gyűjtését. Csökkentsék az olyan operatív m un
kát, amely többségében csak az ellenséges tevékenység regisztrá
lására irányul.
Az ellenséges tevékenységre utaló jelzéseket, az adatok ellenőr
zését gyorsítsák meg és a célszerűségnek megfelelően késlekedés

— 11



nélkül tegyék meg a szükséges intézkedéseket, határozzák meg a 
további feladatokat (előzetes ellenőrzés vagy bizalmas nyomozás 
kezdeményezése, rendőrhatósági figyelmeztetés, szabálysértési el
járás, KKA-ba vagy KKA Értesítőbe helyezés vagy a „SIG- 
NAL-8” jelzőrendszerbe történő betáplálás). Minden egyes jel
zést egyértelm űen tisztázni kell hogy tö rtén t-e  ellenséges tevé
kenység, fenn áll-e annak gyanúja vagy sem.

j) Tegyenek hatékony intézkedéseket az ellenséges hírszerzők és 
ügynökök vizuális felderítéseinek felfedésére, megakadályozására, 
zavarására, dokum entálására és tettenérésére.
Növeljék a tilto tt helyen történő fényképezést elkövetőkkel szem
beni intézkedések hatékonyságát és szakszerűségét. Tegyék ismé
telten oktatás tárgyává a 0010/1964. számú belügyminiszteri u ta
sítást az operatív állomány számára.

5. A BM III/IV. Csoportfőnökség központi és alárendelt szervei való
sítsanak meg szoros együttm űködést a BM III/II. Csoportfőnökséggel, 
illetve a rendőr-főkapitányságok III/II. osztályaival a katonai objektumok 
és harcgyakorlatok külső operatív védelmében, biztosításában.

a) A rendőr-főkapitányságok III/II. osztályaival közösen készített 
objektumvédelmi tervekben rögzítsék saját feladataikat. Szer
vezzenek információs forrásokat azokon a területeken, ahol ka
tona-személyek, vagy azok közvetlen hozzátartozói rendszeresen 
megjelennek;

b) egyes m agyar katonai objektumok külső operatív védelm ét — 
ahol földrajzi helyzetük, operatív lehetőségeik jobbak — a BM 
III/II. Csoportfőnökséggel egyeztetve szervezzék meg és biztosít
sák;

c) az MNVK illetékes szerveivel egyeztetve a jelentősebb harcgya
korlatok, szállítások alkalmával kezdeményezzenek félrevezető ka
tonai intézkedéseket, akciókat, amelyek valóságos látszatát a BM 
III. Főcsoportfőnökség biztosítsa operatív lehetőségeivel;

d) am ennyiben földrajzi elhelyezkedésük és operatív lehetőségük 
módot ad rá, vegyenek részt és nyújtsanak segítséget a BM III/II. 
Csoportfőnökséggel és a DHSCS Különleges Osztályával szoros 
együttműködésben a DHSCS objektumainak, harcgyakorlatainak 
külső operatív védelmében.

6. A BM III/II. Csoportfőnökség, a BM III/IV. Csoportfőnökség köz
ponti és alárendelt szervei, a rendőr-főkapitányságok III/ II. osztályai köl
csönösen tájékoztassák egymást, illetve a DHSCS Különleges Osztályát 
— a BM III/II. Csoportfőnökségen keresztül — az egyes katonai objektu
mok környezetében előforduló, ellenséges tevékenységre utaló és együtt
m űködésüket elősegítő információkról, jelzésekről, értékelésekről.

a) A BM III/II. és III/IV. csoportfőnökségek az információcserét és 
tájékoztatást az együttműködési szabályzatukban m eghatározot
tak szerint folytassák.

b) A rendőr-főkapitányságok III/II. osztályai a BM III/IV. Csoport- 
főnökség és a DHSCS Különleges Osztály alárendelt szerveit köz
vetlenül tájékoztassák minden olyan ellenséges ténykedésről, 
szándékról és módszerről, amely a területükön levő katonai ob
jektumok, azok személyi állománya ellen irányul.

7. A BM III/II. Csoportfőnökség — a folyamatos és kölcsönösen köte
lező információcserén kívül — a katonai objektumok és harcgyakorlatok 
külső operatív védelmében, biztosításában együttműködő szervek vezetői
nek bevonásával a szükségnek megfelelően értékelje az operatív hely
zetet, a végzett munkát, és közösen határozzák meg a legfontosabb fel
adatokat.

A rendőr-főkapitányságok III/II. osztályai a központi értékelés és fel
adat meghatározás alapján a BM III/IV. Csoportfőnökség területileg ille
tékes alárendelt szerveivel közösen és a helyi szovjet katonai elhárító
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szerv bevonásával értékeljék terü letük  operatív helyzetét és határozzák 
meg feladataikat, szükség szerint módosítsák az objektum védelm i terveket.

8. A BM III/5. Osztály a BM III/II. és III/IV. csoportfőnökségek konk
rét igényei alapján biztosítsa az I. és II. kategóriába sorolt katonai objek
tumok, illetve jelentősebb harcgyakorlatok körzetében az ism eretlen ügy
nökgyanús rádióadások felderítését, valamint a rádióforgalmi szabályok 
betartásának ellenőrzését.

A felderítés, ellenőrzés eredm ényéről egyidejűleg tájékoztassa a BM 
III/II. és III/IV. Csoportfőnökségeket, akik együttesen határozzák meg a 
további feladatokat. A szovjet katonai objektum ok környezetében tapasz
taltakról a BM III/II. Csoportfőnökség tájékoztassa a DHSCS Különleges 
Osztályát.

9. A BM III/II. és III/IV. csoportfőnökségek konkrét operatív igényei 
alapján a BM III/3. Osztály és megyei szervei rendszeresen ellenőrizzék 
az I. és II. kategóriába sorolt katonai objektumok, jelentősebb harcgya
korlatok környékén levő helységekből, kapitalista országokba menő és 
onnan érkező postai küldem ényeket. Az egyes katonai adatokat ta rta l
mazó küldem ényeket — az ide vonatkozó parancsnak megfelelően — 
küldjék meg a BM III/II. Csoportfőnökségnek további intézkedések céljá
ból.

10. A katonai objektumok, harcgyakorlatok külső operatív védelmét, 
biztosítását a BM III. Főcsoportfőnökség egész személyi állománya tekintse 
állandó jellegű fontos szolgálati feladatának. Saját operatív lehetőségeik
kel hatékonyan segítsék a katonai objektumok, harcgyakorlatok védelmé
ben érin tett szervek m unkáját.

11. E végrehajtási utasítást a BM III. Főcsoportfőnökség I., II., III., 
IV. csoportfőnökségei, önálló osztályai, a rendőr-főkapitányságok III/I. 
alosztályai, III/II., III/III. osztályai operatív állománya szám ára rendsze
resen oktatni kell.

12. Ez a végrehajtási utasítás kiadása napján lép hatályba, egyidejű
leg a 0021/1962. számú belügym iniszter-helyettesi parancs hatályát veszti.

KARASZ LAJOS s. k.
rendőr vezérőrnagy, 

belügym iniszter-helyettes
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