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A Belügyminisztérium szervei az elmúlt években végzett munká
jukkal — a 032/1967. számú belügyminiszteri parancsban megha
tározott feladatokat végrehajtva — elősegítették a népgazdaság 
dinamikus fejlődését, a társadalmi tulajdon védelmét. A szervek 
munkájának fő iránya az ellenséges támadás és a bűnöző elemek 
által leginkább veszélyeztetett területekre összpontosult.

Pártunk kongresszusi dokumentumai és a vonatkozó jogszabályok 
a népgazdaság további erősítésére, egyensúlyi helyzetének javítá
sára, a termelés hatékonyságának növelésére, a takarékosságra, a 
célirányosabb, a nemzetközi munkamegosztásnak jobban megfelelő 
gazdálkodásra, a fejlődést gátló jelenségekkel szembeni határozot
tabb fellépésre köteleznek.

A kitűzött célok megvalósulását — a fejlett szocialista társadalom 
építését — a BM személyi állományának elvhűséggel, magasfokú 
hivatástudattal, színvonalas, céltudatos és tervszerű munkával, a 
népgazdaság és társadalmi tulajdonvédelmi feladatok hatékonyabb 
ellátásával kell elősegíteni.

A népgazdasággal kapcsolatos párt- és kormányhatározatok meg
értését az ellenséges szervek, csoportok és személyek megkísérlik 
zavarni, megvalósítását, a végrehajtás hatékonyságát csökkenteni.
A bűnös tevékenység rejtettebb formái, népgazdaságunk helyzeté
hez, a nemzetközi érintkezéshez mindjobban igazodó módszerei, 
esetenként a nem kellő hatékonyságú ellenintézkedés következté
ben bonyolultabbá váltak a belügyi feladatok végrehajtásának fel- 
tételei. Az időszakonként fokozódó ellenséges tevékenység, a jog-
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talan anyagi előnyök, spekulációs és harácsolási törekvések hatása
ként még mindig magas a népgazdaságot és a társadalmi tulajdont 
károsító bűncselekmények száma. Helyenként a szervezett bűnözés 
jelentkezik, egyes jogsértések rejtettebb módon és formában való
sulnak meg.
A népgazdaság területén tapasztalható bűncselekmények megelő
zése, felderítése, leleplezése, a munka hatékonyságának növelése, 
valamint a belügyi feladatok egységes értelmezése és végrehajtása 
céljából az érintett szerveket az alábbiakra

u t a s í t o m  :

I.

1. A belügyi szervek tevékenysége mindenkor igazodjék a nép
gazdaság fejlődéséből, a tőkés nemzetközi kapcsolatok alakulá
sából adódó változásokhoz. A parancsnokok és beosztottak for
dítsanak fokozott figyelmet a népgazdaság továbbfejlesztésére 
vonatkozó párthatározatok, jogszabályok megismerésére és a 
munkában történő alkalmazásukra.

2. A BM II. és III. Főcsoportfőnökség szervei hatékonyabb mun
kával törekedjenek a népgazdaság, a társadalmi tulajdon ká
rára történő ellenséges, vagy más bűnös tevékenység megelő
zésére, gyors felderítésére és megszakítására.
Az állambiztonsági és a rendőri bűnüldöző munkát differen
ciáltan szervezzék; vegyék figyelembe az adott terület népgaz
dasági — hadiipari — fontosságát, a tőkés nemzetközi érint
kezésben betöltött szerepét, valamint a lakosság kommunális 
ellátásában való jelentőségét. Fordítsanak különös figyelmet 
az országos jelentőségű nagyvállalatok, nagyberuházások ope
ratív védelmére.

3. Tovább kell erősíteni a BM II. és III. Főcsoportfőnökség szer
veinek együttműködését, munkakapcsolatát és kölcsönös tájé
koztatását.
A BM szervei operatív eszközeiket és módszereiket használják 
fel a népgazdaság és a társadalmi tulajdon ellen irányuló cse
lekmények felderítésére. A bűncselekményre utaló informá
ciókat haladéktalanul bocsássák az illetékes szerv rendelkezé
sére és segítsék elő a további felderítést.

4. Erősítsék az állambiztonsági és rendőri bűnüldöző munka tár
sadalmi bázisát. Az érintett szervek szélesítsék hivatalos, tár
sadalmi kapcsolataik körét, alakítsanak ki rendszeres együtt
működést a gazdálkodó szervek vezetőivel, a felügyeletet, el
lenőrzést gyakorló állami- és társadalmi szervekkel, a bűnül
dözést segíteni kész állampolgárokkal.

5. A népgazdasággal összefüggő államtitkok és szolgálati titkok 
védelme, a tőkés nemzetközi érintkezésben résztvevők felké
szítése céljából fokozzák az állambiztonsági felvilágosító pro
pagandamunkát. Ezzel is segítsék elő, hogy a gazdasági szer
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vek vezetői aktívan, szervezetten vegyenek részt a népgazda
ságot és a társadalmi tulajdont károsító cselekmények megaka
dályozásában, a tőkés nemzetközi érintkezésben résztvevő dol
gozók felkészítésében, védelmében.
A BM IV/I. Csoportfőnökség az ellenséges tevékenység leple
zett formáinak felismerése és fokozottabb felderítése érdeké
ben biztosítsa, hogy a népgazdaság és a társadalmi tulajdon 
védelme területén folyó munkáról — az operatív érdekek sé
relme nélkül — a közvélemény megfelelő mélységben kapjon 
tájékoztatást.

II.

6. A BM III/II. Csoportfőnökség feladata: az állam elleni, poli
tikai jellegű, valamint az egész népgazdaságra vagy főbb ága
zataira kiható bűncselekmények megelőzésére irányuló intéz
kedések, az ilyen jellegű bűncselekmények gyanújára utaló 
információk előzetes ellenőrzésének, bizalmas nyomozásának 
és az államtitok védelmének országos hatáskörrel történő 
szervezése, irányítása és végrehajtása.
Ügyrendjének megfelelően megelőző és felderítő tevékenysé
get folytasson:
— az állam elleni bűncselekmények köréből: kártevés, rom

bolás, hazaárulás, kémkedés;
— az államigazgatás és az igazságszolgáltatás elleni bűncse

lekmények köréből: államtitoksértés, szolgálati titok
sértés ;

— a közbiztonság és közrend elleni bűncselekmények köré
ből: közveszélyokozás, közérdekű üzem működésének meg
zavarása, légi jármű jogellenes hatalomba kerítése

gyanúja esetén.

A Csoportfőnökség előzzön meg és derítsen fel minden olyan 
gazdasági jellegű bűncselekményt — különösen : pazarló gaz
dálkodás, vesztegetés, jogosulatlan és engedély nélküli külke
reskedelmi tevékenység, devizagazdálkodás megsértése —, 
amely a népgazdaság egészét vagy annak jelentős ágazatát sú
lyosan érinti vagy veszélyezteti.

7. A BM II/I. Csoportfőnökség feladata — az állambiztonsági 
szervek hatáskörébe utaltak kivételével — a népgazdaság és 
a társadalmi tulajdon elleni bűncselekmények megelőzésének, 
felderítésének országos hatáskörrel történő irányítása, végre
hajtása.

A rendőri bűnüldöző szervek fokozzák tevékenységük haté
konyságát:
— a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények megelőzésé

ben, felderítésében, a csoport- és egyéni érdekek előtérbe 
helyezésében jelentkező, a nyerészkedő, harácsoló, speku
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lációs, a fogyasztókat károsító cselekmények visszaszorítá
sában, általában a nem munkából származó jövedelemszer
zés megakadályozásában;

— a növekvő idegenforgalommal összefüggő, a devizagazdál
kodást sértő bűncselekmények és vámbűntettek megelőzé
sében, felderítésében, megszakításában, visszaszorításában;

— a társadalmi tulajdon sérelmére szervezetten és kvalifikált 
módon, bűnszövetségben elkövetett, nagy kárt okozó bűn- 
cselekmények felderítésében;

— a bűnözésre alkalmat nyújtó okok, lehetőségek, a népgaz
daság irányítási rendszere céljával ellentétes tendenciák és 
a bűnözők által alkalmazott új módszerek kutatásában, az 
értékelő- elemző tevékenységben. Az állami, szövetkezeti 
és magánszektor érintkezési pontjain, valamint az állami 
gazdaságok és mezőgazdasági termelőszövetkezetekben 
előforduló bűncselekmények felderítésében;

— a népgazdasági jelentőségénél fogva kiemelt nagyvállalatok 
és nagyberuházások szervezett rendőri védelmében.

8. A rendőri bűnüldöző szervek — az operatív helyzet követel
ményeivel összhangban — szervezzenek megfelelő számú, kva- 
lifikáltságú, átfogó hírszerzési lehetőséggel rendelkező hálóza
tot. A hálózati munka színvonalának növelésével fokozzák a 
felderítő munka színvonalát, a bűnmegelőzés hatékonyságát.

9. A BM III/II. Csoportfőnökség hatáskörébe utalom a népgaz
daság irányítását végző minisztériumok, országos hatáskörű 
szervek, egyes jelentős kutató-fejlesztő és tervező intézetek, 
tőkés cégek és bankszervek önálló magyarországi képviseletei, 
külkereskedelmi, valamint a tőkés nemzetközi érintkezés 
szempontjából fontos közlekedési, hírközlési vállalatok, továb
bá a haditechnikai termékeket előállító, kiemelt jelentőségű, 
titkosított üzemek preventív állambiztonsági védelmét.

10. A rendőr-főkapitányságok III/II. osztályai feladatává teszem 
az illetékességi területükön lévő ipari, közlekedési, hírközlési, 
egyes mezőgazdasági nagyüzemek, fontosabb kommunális üze
mek, erőművek, jelentősebb tervező- és kutató intézetek pre
ventív állambiztonsági védelmét. A vasút- és hírközlés terüle
tén folyó elhárítási munka szervezése igazodjék a két szakága
zat területi szervezetéhez.

11. Az állambiztonsági és rendőri bűnüldöző szervek parancsnokai 
az operatív erőket, eszközöket úgy csoportosítsák, hogy a nép
gazdaság és államtitok védelmi szempontból fontos területek
— átfedések nélkül — biztosítottak legyenek. A legfontosabb 
irányokba megtett intézkedésekkel mélyrehatóan derítsék fel, 
akadályozzák meg a legbonyolultabb formákban jelentkező — 
gazdasági tevékenységgel legalizált — bűncselekményeket.
A BM III/II. és a BM II/I. csoportfőnökségek és szerveik bűn- 
cselekményt megelőző és felderítő tevékenységük elhatárolá
sát — az utasítás 6. és 7. pontjaiban foglaltakra tekintettel, 
egymás munkáját segítve és szorosan együttműködve — úgy 
szervezzék meg, hogy:
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— az állambiztonsági munka azon területek (objektumok) vé
delmét biztosítsa, ahol a Magyar Népköztársaság különösen 
fontos államtitkaival, haditermelési összesített adataival 
foglalkozó minisztériumok, országos irányító szervek, ter
vező-kutató intézetek, hadiipari termékeket készregyártó 
üzemek, a termelést és a lakosság ellátását szolgáló intéz
mények, üzemek vannak, amelyekben a népgazdaság egé
szét, annak jelentős ágazatát, vagy a lakosság nagyobb ré
szét súlyosan érintő károk előidézhetők;

— a rendőri bűnüldöző munkát mindazon területeken (objek
tumokban) és irányokban végezzék, ahol a népgazdaságot 
és a társadalmi tulajdont bűnöző személyek részéről sére
lem és kár érheti.

A munka elhatárolása ne jelentse minden esetben az elhárítási 
hatáskörbe, illetve szervezett rendőri védelembe vont terüle
tek (objektumok) merev szétválasztását.

12. Operatív pozíciók kiépítésével akadályozzák meg, hogy — az 
államtitokvédelem szempontjából fontos objektumokban, a 
műszaki- fejlesztési és tudományos kutató intézeteknél — a 
nemzetközi érintkezés lehetőségeit ellenséges személyek fel
használhassák államtitkok kiszolgáltatására, illetve megszer
zésére. A KGST magyar szerveinél, különböző bizottságainál 
szigorítsák meg az államtitkok és a nemzetközi érintkezésben, 
tőkés viszonylatban is résztvevő személyek védelmét, ezek 
körében az operatív ellenőrzést.

13. A hadiipari objektumokban folyó operatív munkát kiemelten, 
a népgazdaság általános védelmi feladataitól elkülönítve vé
gezzék. A biztonsági és katonai szempontból fontos közlekedési 
és hírközlési objektumok védelmét tovább erősítsék.

14. A parancsnokok illetékességi területükön szervezzék meg a 
népgazdasági jelentőségénél fogva kiemelt 49 nagyvállalat és 
a nagyberuházások állambiztonsági, bűnügyi védelmét. For
dítsanak különös gondot azokra, amelyeknek a kivitelezésében 
tőkés vállalatok is résztvesznek. Alapvető feladatként kezel
jék a bűncselekmények megelőzését, a károk elhárítását.

15. A lakosság ellátása szempontjából fontos kommunális intéz
mények, vállalatok védelme érdekében a belügyi szervek se
gítsék az érintett vezetőket a megfelelő biztonságvédelmi rend
szer kialakításában és megvalósításában.

16. A népgazdaság védelmének fokozásával egyidejűleg kutassák 
azokat a lehetőségeket, amelyek elősegítik a belügyi szervek 
felderítő munkáját. Elsősorban ott kell kialakítani és biztosí
tani a feltételeket, ahol nagyobb lehetőség mutatkozik a vezető 
kapitalista országok szerveinek ellenünk irányuló tervei és 
akciói felderítésére, a nemzetközi gazdasági fejlődés eredmé
nyeinek operatív megszervezésére.

17. A népgazdaság területén a szűrő-kutató munkát olyan operatív 
védelmi rendszerre kell alapozni, amely megfelelő mértékben
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tehermentesíti az állományt, hogy az erőket a bűncselekmé
nyekre utaló jelzések előzetes ellenőrzésére és bizalmas nyo
mozására összpontosíthassák.

18. A népgazdaság hatékony védelme érdekében időben tájékoz
tatni kell az illetékes párt-, állami- és gazdasági szervek veze
tőit a gazdasági jellegű bűncselekményekről és azok elköveté
sét elősegítő hiányosságokról, okokról.
Nyújtsanak segítséget az állampolgári fegyelem és belső rend 
erősítését szolgáló intézkedések kidolgozásához, a végrehajtás 
ellenőrzéséhez.

19. Rendkívüli események helyszíni szemléjét valamennyi objek
tumban a rendőr-főkapitányságok bűnügyi szervei végezzék. 
Az illetékes állambiztonsági szervek vegyenek részt a munká
ban, segítsék elő az események okainak feltárását és a felelő
sök körének megállapítását. Amennyiben a vizsgálat során 
bűncselekményre utaló adatok merülnek fel, az operatív fel
derítő munkát az erők összpontosításával folytatni kell a bűn- 
cselekmény és az elkövetők teljes felderítéséig.

20. A BM valamennyi szervének kötelességévé teszem, hogy a nép
gazdaság, a társadalmi tulajdon elleni bűncselekményekre vo
natkozó felderített adatokról — hatáskörüknek megfelelően 
— a BM III/II., II/I. Csoportfőnökséget, vagy az illetékes 
budapesti, megyei szerveket haladéktalanul értesítsék.

21. Az állambiztonsági és a rendőri miniszterhelyettes az utasítás
ban foglaltak végrehajtására adjon ki intézkedést.

22. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba, egyidejűleg a 032/ 
1967. számú belügyminiszteri parancs, végrehajtási utasításai 
és azok módosított mellékletei, hatályukat vesztik.

Az utasítást az érintett állománnyal ismertetni kell.

Felkérem a pártbizottságokat és a pártszervezeteket, hogy segít
sék elő az utasításban foglaltak eredményes végrehajtását.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügyminiszter
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K észült: 500 példányban.
K apják : á llam titkár,

m iniszterhelyettesek,
II. III. főcsoportfőnök-helyettesek,
III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei, csoportfőnökhelyetteseik, 
önálló osztályvezetőik,
III/ I- IV. Csoportfőnökség osztályvezetői,
III/ II- 6., 7. Osztály alosztályvezetői,
II. Főcsoportfőnökség osztályvezetői,
Forradalm i Készenléti R endőri Ezred parancsnoka,
Belbiztonsági Osztály vezetője,
R endőriskolák parancsnokai,
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok, helyetteseik, 
állam biztonsági és rendőri osztályvezetőik, 
járási, városi, kerü leti rendőrkapitányok.
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