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A 7/1976. BM számú utasításban meghatározott állambiztonsági 
feladatok egységes értelmezése, hatékony végrehajtása érdekében 
kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A BM állambiztonsági szervei sajátos feladatuknak és ügy
rendjükben megjelölt kötelezettségüknek megfelelően tegye
nek intézkedéseket a népgazdaság és társadalmi tulajdon ha
tékonyabb védelmére, az ország tervszerű gazdálkodása, a szo
cialista országok ilyen irányú együttműködése elleni ellensé
ges, bűnöző elképzelések és tevékenység megelőzésére, felderí
tésére, felszámolására és az elkövetők felelősségre vonására. 
Az állambiztonság központi, budapesti, megyei szerveinek ve
zetői és beosztottai folyamatosan tanulmányozzák, sajátítsák 
el a gazdálkodás rendjével összefüggő párt- és kormányhatá
rozatokat, jogszabályokat és gondoskodjanak az azokból faka
dó állambiztonsági feladatok mind eredményesebb végrehaj
tásáról.

2. Az utasítás 6. pontjában megjelölt, a népgazdaság ellen irá
nyuló, vagy a népgazdaság területén jelentkező bűncselekmé
nyek megelőzése, felderítése, az ilyen ügyekben folytatott bi
zalmas nyomozások irányítása és teljesítése a BM III/II. Cso
portfőnökség kötelezettsége.
A Csoportfőnökség — központi osztályainak hatékony közre
működésével — a népgazdaságvédelemmel kapcsolatos irányí
tó munkát a budapesti, megyei rendőr-főkapitányságok veze
tőin keresztül, a főkapitányságok III/II. osztályai útján szer
vezze meg.
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A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kuta
tóhelyek I. és II. Főosztálya irányítása alá tartozó, a népgazda
sági ágakhoz kapcsolódó kutatóintézetek elhárítását a BM III/III. 

Csoportfőnökség hatásköréből a BM III/II. Csoportfőnök
ség, illetve a területileg illetékes rendőr-főkapitányságok III/II. 
osztályai hatáskörébe utalom.

3. A parancsnokok illetékességi területükön, az operatív helyzet 
felmérése alapján — 1976. május 15-ig — határozzák meg az 
állambiztonsági védelmet igénylő területeket. A rendőr-főka
pitányságok ezt a feladatot a BM III/II. Csoportfőnökség ille
tékes osztályaival egyeztetve hajtsák végre.

4. Az elhárítást az ellenséges tevékenység várható támadási irá
nyára, gócaira kell összpontosítani. Az aktív elhárítómunkát 
ott kell megszervezni, ahol az ellenséges tevékenység fokozó
dásával számolhatunk, a tőkés nemzetközi érintkezés jellege 
ezt szükségessé teszi, az államtitok védelme és a népgazdaság 
biztonsága azt megköveteli. A parancsnokok akadályozzák 
meg az elhárítási területek szükségtelen kiszélesítését.

5. A biztonsági követelményeket szem előtt tartva, az elhárítási 
területek meghatározásánál figyelembe kell venni:
a) a kémkedésre, kártevésre, rombolásra érzékeny hadiipari, 

közlekedési, hírközlési vállalatokat és intézményeket, a ha
dászati szempontból jelentős számozott objektumokat, „M” 
és ,,KR” készletek raktárait;

b) a tőkés nemzetközi gazdasági, műszaki, tudományos-kuta
tási érintkezésben jelentős szerepet betöltő intézményeket;

c) azon objektumokat, ahol államtitkok koncentrálódnak, ösz- 
szesített pénzügyi, gazdasági, hadiipari, geodéziai, térképé
szeti, stb. titkos adatokkal, kutatási eredményekkel, talál
mányokkal rendelkeznek;

d) kiemelt nagyberuházásokat — különös tekintettel azokra, 
amelyek tőkés együttműködésben valósulnak meg —, to
vábbá a kiemelt 49 nagyvállalatot;

e) a tőkés országokkal való nemzetközi érintkezésben részt ve
vő külkereskedelmi és önálló külkereskedelmi joggal ren
delkező, valamint vegyes tulajdonú vállalatokat s egyes 
fontosabb termelési kooperációkat. A tőkés vállalatok és 
bankszervek önálló magyarországi képviseleteit;

f) a lakosság és a népgazdaság ellátása szempontjából jelentős 
kommunális intézményeket (erőművek, vízművek, gázmű
vek, stb.).

6. A népgazdaság területein — a 08/1973. számú miniszteri pa
rancs előírásai szerint operatív eszközök alkalmazásával, nyílt 
ellenőrzésekkel és adminisztratív intézkedésekkel — hatéko
nyabbá kell tenni az államtitkok és szolgálati titkok védelmét.

7. Az elhárítási területért felelős szerv parancsnoka fordítson fo
kozott figyelmet a szocialista nemzetközi gazdasági együttmű-
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ködés szervei és az ezekben részt vevő személyek védelmének 
megszervezésére, az ellenük irányuló ellenséges tevékenység 
kiszűrésére, a KGST titkainak védelmére.

8. Biztonsági intézkedéseket kell foganatosítani a haditervezési 
és termelési összesített adatok védelme érdekében a miniszté
riumok, az országos főhatóságok hadiiparral kapcsolatos szer
veinél és minden olyan objektumban, ahol ilyen irányú kuta
tó-, tervező-, termelő tevékenységet folytatnak.

Intézkedni kell:
a) a Magyar Népköztársaság és a Varsói Szerződésbe tömörült 

baráti államok között létrejött haditermelési szerződések,
tervek, hadiipari kapacitások titkainak és az azokat ismerő 
személyek;

b) a hadiipari gyártmányokkal kapcsolatban az ipari tervek, 
üzemi teljesítmények, felszerelések, a gyártási dokumentá
ciók és gazdasági mutatókra vonatkozó adatok, valamint a 
hadiipari jelentőségű felfedezések, találmányok, kutató- és 
kísérleti munkáról szóló anyagok, valamint az ezeket isme
rő alkalmazottak;

c) a geodéziai, a térképészeti és a vízügyi szervek által felmért 
hadiipari objektumokra vonatkozó dokumentumok, adatok 
és az azokat ismerő személyek

védelmére.

9. A hadiipari kutatásokkal és termeléssel foglalkozó, a biztonsá
gi és katonai szempontból fontos közlekedési, hírközlési objek
tumok biztonsági helyzetének további megszilárdítása érdeké
ben az alábbiakat kell végrehajtani:

a) Meg kell szervezni a számozott objektumok, hadiipari gé
pek és felszerelések, az ,,M” és ,,KR” készletek, valamint az 
államtitoknak és szolgálati titoknak minősülő ipari gyárt
mányok, témák és adatok állambiztonsági preventív védel
mét.

b) Titkosított hadiipari objektumokban dolgozó személyekkel 
kapcsolatban az illetékes állambiztonsági szerv folyamato
san véleményezze a kinevezésekre, felvételekre, valamint a 
nem szocialista országokba történő kiutazásokra vonatkozó 
javaslatokat, kérelmeket. Biztosítsa, hogy e területeken ál
lambiztonsági szempontból kifogás alá eső személyek ne 
dolgozzanak.

c) A 0014/1968. számú miniszteri parancs és annak végrehaj
tási utasítása szerint kell irányítani, koordinálni és ellen-
őrizni a vasút területén folyó katonai szállítások biztonsá
gát szolgáló intézkedéseket.

d) Meg kell akadályozni — a felvételre jelentkező személyek 
munkavállalási engedélyének elbírálása útján —, hogy a 
kapitalista hajós vállalatokhoz, a nemzetközi vasút hálóko
csi-társasághoz ellenséges tevékenységet folytató, vagy az
zal gyanúsítható személyek felvételre kerüljenek.
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e) A BM Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség útlevél szervei
nél történő figyelőztetés útján gondoskodni kell arról, hogy 
a hadiipari objektumokból, valamint államtitok szempont
jából jelentős munkakörökből kilépett, áthelyezett, vagy 
fegyelmi úton eltávolított személyek — akik összesített 
adatokat tartalmazó államtitkok birtokában vannak — két 
évig ne kapjanak kapitalista országba útlevelet. Ettől eltér
ni — csak indokolt esetben — a figyelőztetést elrendelő 
operatív szerv hozzájárulásával lehet.

f) Az államtitok szempontjából fontos munkakörből, valamint 
a hadiipari objektumból kapitalista országba kiutazott és 
hazatérést megtagadó személy esetében — a közkegyelem 
gyakorlásáról szóló 1975. évi 7. számú Tvr. rendelkezéseit 
figyelembe véve — az illetékes operatív szerv kezdemé
nyezzen büntetőeljárást. Az ügy vizsgálatakor különös fi
gyelmet kell fordítani annak megállapítására, hogy a sze
mély milyen titkos adatok birtokában volt, kit, milyen mér
tékű felelősség terhel a bűncselekmény bekövetkezéséért.

10. Kémgyanús személyek felderítése, a népgazdaság ellen irá
nyuló ellenséges tevékenység megakadályozása céljából szűrő
kutató és felderítő munkát kell végezni:

a) a 2., 3., 4., 5., pont alapján meghatározott és elhárítási kör
be vont objektumok, területek és intézmények azon dolgo
zói körében, akik a tőkés nemzetközi érintkezésben részt- 
vesznek;

b) az elhárítási területhez kapcsolódó nemzetközi rendezvé
nyeken, kiállításokon, vásárokon, stb. résztvevő tőkés kül
földi személyek és magyar állampolgárok között;

c) a tőkés cégek — elsősorban a NATO-hoz tartozó államok és 
közvetlen befolyásuk alatt álló országok — huzamosabb 
ideig hazánkban tevékenykedő képviselői (szerelők, mun
kavállalók, ösztöndíjasok, kereskedelmi és bankképvisele
tek alkalmazottai, stb.) körében;

d) a kapitalista országok diplomatáinak, szolgálati útlevéllel 
rendelkező beosztottainak az elhárítási területen felderített 
magyar állampolgárságú kapcsolatai körében, továbbá a ka
pitalista országok azon állampolgárai között, akik az üzleti 
érdekeiket meghaladó mértékben termelési, vagy tudomá
nyos-technikai kutatási eredményeink után érdeklődnek 
(sötét hírszerzést folytatnak), valamint azon nem szocialista 
állampolgárságú szakemberek körében, akik kereskedelmi 
céllal rendszeresen felkeresik hazánkat, de üzletet nem, 
vagy csak ritkán kötnek.

11. A területileg illetékes rendőr-főkapitányságok III/II. osztályai 
szervezzék meg a népgazdaság fejlesztése szempontjából ki
emelten fontos nagyberuházások, tőkés vállalatokkal kooperá
cióban megvalósuló létesítmények állambiztonsági védelmét. 
Hivatalos és társadalmi kapcsolatok — szükség szerint hálózat 
és más operatív erő — útján növelni kell az operatív munka 
hatékonyságát:
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a) a tőkés cégekkel, kereskedelmi szervekkel megkötött szer
ződések teljesítése során mutatkozó ellenséges, káros ten
denciák megelőzésére és felderítésére, károk elhárítására;

b) a tőkés országokból beutazó és huzamosabb ideig hazánk
ban tartózkodó szakemberek gyanús, ellenséges tevékeny
ségre utaló magatartásának és a velük kapcsolatban álló 
magyar állampolgárok ellenőrzésére.
Különös figyelmet kell fordítani annak felderítésére, hogy 
a tőkés üzletfél nem tér-e el az eredeti szerződésben foglalt 
megállapodásoktól önkényesen, szándékosan, nem szállít-e 
műszaki szempontból hibás, vagy rejtett hibaforrásokat 
tartalmazó dokumentációkat, technikai szempontból hiá
nyos berendezéseket, mellyel a népgazdasági beruházások 
kivitelezésében késedelmet, károkat idézhet elő.

12. Az illetékes rendőr-főkapitányságok III/II. osztályai nyújtsa
nak segítséget a lakosság ellátása szempontjából jelentős kom
munális intézmények, vállalatok, üzemek (erőművek, víz-, 
gáz-, elektromos művek, tömegközlekedési vállalatok, stb.) ve
zetőinek rombolásra, rongálásra, kártevésre érzékeny terüle
teik preventív védelmének megszervezéséhez, a szükséges biz
tonsági intézkedések megtételéhez;
a) javaslataikkal járuljanak hozzá a biztonsági rendszabályok 

kidolgozásához, hajtsák végre a védelem szempontjából ér
zékeny területeken dolgozók előzetes ellenőrzését;

b) szervezzék meg, hogy időben értesüljenek a közérdekű 
üzem működését zavaró, vagy akadályozó, bűncselekmény
re utaló jelenségekről, a gazdasági vezetéssel együttműköd
ve tegyék meg a szükséges intézkedéseket ezek elhárítására.

13. A kémelhárító szűrő-kutató, biztonsági és államtitokvédelmi 
operatív munkát az objektumokban, területeken elsősorban 
SzT-pozíciók és SzT-rezidentúrák kialakításával kell megszer
vezni. Fokozatosan kerüljön az SzT tisztek irányítása alá az e 
feladatokra szervezett hálózat foglalkoztatása.
A fentiek érdekében biztosítani kell:
a) a Belügyminisztérium és más minisztériumok közötti — az 

állam biztonságát, a népgazdaság védelmét szolgáló — 
együttműködési megállapodások betartását, szükség sze
rint egyes pontjainak korszerűsítését.
Az együttműködési megállapodásokat fokozatosan vala
mennyi minisztériumra és állambiztonsági szempontból je
lentős országos hatáskörű szervre ki kell dolgozni. A jelen
tősebb népgazdasági objektumok vezetőivel az illetékes bel
ügyi szervek vezetői kezdeményezzék az állam biztonságát 
célzó együttműködési okmányok elkészítését;

b) a minisztériumokban, országos hatáskörű szerveknél, vala
mint államtitok koncentráltsága szempontjából érzékeny 
területeken olyan SzT-pozíciók létesítését, amelyek intéz
kedési lehetőséget teremtenek a tőkés nemzetközi érintke
zéssel kapcsolatos állambiztonsági feladatok végrehajtásá
hoz;
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c) a népgazdaság területén a kémelhárító szűrő-kutató, állam
titok- és biztonságvédelmi feladatok szervezett végrehajtá
sa érdekében általában a nemzetközi- és igazgatási főosztá
lyok (osztály, csoport) keretében SzT-tiszti bázisok kialakí
tását;

d) a népgazdaság területén dolgozó SzT-tisztek, beosztásuktól 
és az operatív célszerűségtől függően az elhárításért felelős 
szerv vezetőjének közvetlen, vagy összekötő tiszten keresz
tül történő irányítását, szükség szerint SzT-rezidentúrákba 
történő szervezésüket;

e) a nyílt állományú operatív tisztek szűrő-kutató munkában 
való leterhelésének csökkentését annak érdekében, hogy te
vékenységük elsősorban előzetes ellenőrző és bizalmas nyo
mozati feladatokra, hálózati beszervezésekre, operatív játsz- 
más ügyek, akciók előkészítésére és végrehajtására irányul
jon.

14. Kellő számú hálózatot kell szervezni kémelhárító szűrő-kutató, 
illetve védelmi feladatok ellátására — konkrétan meghatáro
zott céllal — az adott területen jó felderítési és védelmi lehető
ségekkel rendelkező, magas képzettségű személyek közül:
a) a hálózat fejlesztése arra irányuljon, hogy operatív, vagy 

népgazdasági szempontból értékes információkat szerez
zünk a tőkés országok szerveinek, intézményeinek a ma
gyar népgazdasággal kapcsolatos terveiről, a bűncselek
mény-gyanús magatartást tanúsító beutazó külföldi állam
polgárokról és ezek magyar kapcsolatairól;

b) a népgazdaságvédelem területén a hálózati munkához szük
séges adottságokon túlmenően olyan személyek köréből kell 
szervezni a hálózatot, akik szakképzettek és szaktekintély- 
lyel rendelkeznek.

15. A népgazdaság területén — különösen az ellenséges hírszerző
szervek érdeklődési irányának megfelelő helyeken — fokozni 
kell a határon túli kémelhárító feladatok végrehajtására alkal
mas tippszemélyek felkutatását.
A BM III/II. Csoportfőnökség, valamint a rendőr-főkapitány
ságok III/II. osztályai válasszanak ki a népgazdaság területé
ről e feladatok elvégzésére alkalmas személyeket, együttmű
ködve szervezzék be, hajtsák végre a határon túli feladatokra 
vonatkozó kiképzést, utaztatást, telepítést.

16. A népgazdaság területén tevékenykedő külső és belső ellen
séges elemek felderítése, e területek védelme a gazdasági szer
vek és a Belügyminisztérium együttes erőfeszítését igényli. E 
közös feladat eredményes végrehajtása érdekében erősítsék az 
együttműködést, növeljék az állambiztonsági munka társadal
mi bázisát.
a) Fokozottabb mértékben vonják be a társadalmi erőket a tő

kés országok intézményeivel, állampolgáraival való érint
kezési felületek ellenőrzésébe, az államtitkok és hírszerzés
re érzékeny területek biztonságának védelmébe.
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b) Törekedni kell arra, hogy nyílt állományú tisztek a tőkés 
országokba kiutazó magyar állampolgárok védelmi jellegű 
eligazítását, felkészítését és a beutazó külföldiek magatar
tásának ellenőrzését csak akkor végezzék, ha ezt operatív 
cél indokolja. Egyéb esetekben ezt a feladatot a hivatalok, 
intézmények, vállalatok vezetői, e feladattal megbízott osz
tályok munkatársai és hivatalos kapcsolatok végezzék; eh
hez szerveink nyújtsanak segítséget.

c) A tőkés országokba kiutazók operatív célú eligazítását dif
ferenciáltan, elsősorban az ellenséges hírszerzőszerv várha
tó érdeklődése esetén — a kiutazó munkahelyének hírszer
zésre érzékeny voltára, az adott személy összkörülményeire 
tekintettel — az operatív szervek fokozott mértékben vé
gezzék. Visszaérkezésük után minden esetben intézkedje
nek részletes beszámoltatásukra.

d) Segítsék a gazdasági vezetőket a tőkés nemzetközi érintke
zést, az államtitkok és szolgálati titkok védelmét szabályozó, 
továbbá a biztonsági intézkedésekre vonatkozó rendelkezé
sek kidolgozásában és azok végrehajtásának biztosításában.

e) Az elhárítási területen a társadalmi és gazdasági szervek 
vezetőivel létesített hivatalos és társadalmi kapcsolatok út
ján érjék el, hogy az állambiztonsági szervek kapjanak fo
lyamatos tájékoztatást:
— az államtitkot, vagy szolgálati titkot képező adatok ki

szivárgásáról, okmányok eltűnéséről;
— a területre érkező tőkés országok állampolgárainak ma

gatartásáról, érdeklődési köréről, gyanús tevékenységé
ről;

— a tőkés országokból visszaérkező magyar állampolgárok 
állambiztonsági jellegű tapasztalatairól;

— a területen történt rendkívüli eseményekről;
— az állambiztonsági szerveket érintő valamennyi kérdés

ről.
f) Az állambiztonsági szervek vezetői rendszeresen tájékoztas

sák az illetékes párt- és gazdasági vezetőket az állambizton
sági munka során szerzett olyan tapasztalatokról, melyek 
gazdasági, vagy egyéb szempontból figyelemre méltóak és 
segítik munkájukat,

17. A népgazdaság ellen irányuló bűncselekmény gyanúja esetén 
az illetékes központi és megyei szervek kötelesek a 0010/1973. 
számú miniszteri parancs előírásai szerint előzetes ellenőrzést, 
illetve bizalmas nyomozást elrendelni, lefolytatni.
a) Az előzetes ellenőrzés végrehajtása során a munkát kellő 

differenciáltsággal végezzék, hogy felderítsék a tőkés cégek 
legális üzleti érdekeit szolgáló, piackutató tevékenységgel 
leplezett, ellenséges célzatú információ gyűjtését.

b) Az előzetes ellenőrzés és bizalmas nyomozás végrehajtása 
során fordítsanak fokozott figyelmet a korrupció (fiktív 
ajándékozás, titkos jutalék elfogadása), devizagazdálkodást
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sértő bűncselekmény és vámbűntett, stb. mögött fellelhető 
állam elleni (rombolás, kártevés, kémkedés), államigazgatás 
elleni (állam- és szolgálati titoksértés) bűncselekmények fel
derítésére és bizonyítására.

c) Az ügyet át kell adni a BM II/I . Csoportfőnökség illetékes, 
illetve a főkapitányságok társadalmi tulajdonvédelmi szer
vének, amennyiben az előzetes ellenőrzés, bizalmas nyomo
zás során megállapítást nyert, hogy a belügyminiszteri uta
sítás 6. pontjában meghatározott bűncselekmény gyanúja 
nem áll fenn, illetve az ügyhöz politikai, vagy operatív ér
dek nem fűződik.

18. A BM III/I., III/II. Csoportfőnökség és a rendőr-főkapitány
ságok állambiztonsági szervei a hazánkba érkező tőkés üzlet
emberek ellenőrzése során kísérjék figyelemmel és az operatív 
érdekekkel összhangban használják ki a lehetőségeket a ma
gyar népgazdaság technikai-műszaki fejlesztését elősegítő, 
vagy a kereskedelmi tárgyalásokat kedvezően befolyásoló in
formációk és dokumentumok megszerzésére.

19. A népgazdaság érdekei ellen irányuló, az állambiztonsági szer
vek hatáskörébe tartozó bűncselekmények megelőzése és fel
derítése érdekében a BM III/II. Csoportfőnökség fokozza a 
rendőr-főkapitányságok III/II. osztályainak szakirányítását, 
közvetlen segítését.
A rendőr-főkapitányságok illetékes vezetői az ügyekben (elő
zetes ellenőrzés, bizalmas nyomozás) tett intézkedéseikről, 
azok eredményeiről időben és folyamatosan tájékoztassák a 
BM III/II. Csoportfőnökség vezetőjét.

20. Az utasítás 19. pontjában előírtak szerint az államellenes jel
legű, vagy nagy kárral járó, több halálesetet okozó rendkívüli 
események (pl.: tűz, robbanás, tömegszerencsétlenség, stb.) 
okainak és a felelős személyek körének tisztázásában, felderí
tésében az állambiztonsági szervek vegyenek részt.
a) A vasút- és hírközlés területén előforduló rendkívüli ese

mények vizsgálatát Budapesten a BM III/II—6. Osztály, a 
megyék területén a vasút- és postaigazgatóságok elhárítá
sáért felelős megyei rendőr-főkapitányságok III/II. osztá
lyai a területileg is érintett megyei főkapitányságok illeté
kes szerveivel együttműködve végezzék.

b) Amennyiben az eljárás során az ügyben államellenes bűn- 
cselekmény alapos gyanúja áll fenn, az operatív felderítést 
az illetékes állambiztonsági szerv folytassa. A nyomozást a 
02/1972. számú miniszterhelyettesi parancs szerint kell le
folytatni. Légijármű jogellenes hatalomba kerítése esetén ki
zárólag a BM II. és III. Főcsoportfőnökség szervei jogosul
tak intézkedni.

c) A népgazdasággal kapcsolatos rendkívüli eseményekről — 
a vonatkozó parancsban meghatározott módon és esetekben 
— a BM Főügyelet, illetve a BM III/II. Csoportfőnökség 
ügyeletén keresztül azonnal jelentést kell tenni a BM III/II. 
Csoportfőnökség vezetőjének.
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21. A BM III. Főcsoportfőnökség szervei ügyrendjüknek és a te
vékenységükre vonatkozó parancsoknak megfelelően segítsék 
elő a népgazdaság védelmét. A népgazdaságot érintő bűncse
lekményre, ellenséges tevékenységre utaló, az operatív célra 
hasznosítható adataikat kötelesek a BM III/II. Csoportfőnök
ségnek, vagy az illetékes rendőr-főkapitányságnak megkülde
ni.

22. A BM III/1. Osztály vezetője törekedjen arra, hogy a népgaz
daság területén bizalmas nyomozás alatt álló ügyek büntetőjo
gi minősítése és a bizonyítással kapcsolatos intézkedések, vala
mint a vizsgálat elrendelését követően az ügyek nyomozásának 
eredményessége az érintett operatív szervekkel együttműköd
ve biztosított legyen.

23. Az állambiztonsági szervek kötelesek az elhárítási hatáskörük
be vont objektumokban és területeken a népgazdaság, a társa
dalmi tulajdon ellen irányuló mindennemű bűncselekményre 
utaló jelzésre adatot gyűjteni és a BM II. Főcsoportfőnökség 
illetékes szervei részére továbbítani, annak gyors felderítése 
érdekében a szükséges segítséget megadni.
Az állambiztonsági szervek ismerjék az elhárítási területükön 
levő objektumokban dolgozó veszélyes, bűnöző személyeket, 
magatartásukat kísérjék figyelemmel.

24. A BM III. Főcsoportfőnökség szervei a kölcsönös és gyors tá
jékoztatás megszervezésén túl alakítsanak ki szoros munka- 
kapcsolatot a BM II. Főcsoportfőnökség szerveivel. Szükség
nek megfelelően tartsanak közös megbeszéléseket és értékel
jék szerveik népgazdaság- és társadalmi tulajdonvédelmi mun
káját, a terület operatív helyzetét. Érjék el, hogy a népgazda
ság és a társadalmi tulajdon belügyi védelme e két főcsoport- 
főnökség szerveinek jó együttműködése következtében még 
hatékonyabbá váljon.

25. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit a 
vonatkozó utasítással összhangban az érintett állomány részére 
oktatni kell.

Felkérem a pártbizottságokat és a pártszervezeteket, hogy segítsék
elő az intézkedésben foglaltak eredményes végrehajtását.

II. , III., főcsoportfőnök-helyettesek,
III. Fcsfség csoportfőnökei, csoportfőnök-helyettesei,
önálló osztályvezetői, III/ I—IV. C soportfőnökség osztályvezetői, 
III/II—6—7. Osztály alosztályvezetői,
II. Főcsoportfőnökség osztályvezetői,
Rendőrtiszti Főiskola pk.,
Belbiztonsági Osztály vezetője, 
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok, 
helyetteseik, állam biztonsági osztályvezetők.

á llam titk á r elv társnak. 
K apják: m iniszterhelyettesek,

K észü lt: 230 példányban.
Felterjesztve: m iniszter e lv társnak,

KARASZ LAJOS s. k.,
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes
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Dr.Szabon ales. 
Csarnai ales. 

Herczeg ales. 
F e h é r  őrgy. 
Szalva ales. 
Orcsi ales. 
Sefcsik hdgy. 
Molnár őrgy. 
Dr.Török ales. 
Orbán ales. 
Nándori őrgy. 
Soós őrgy. 
Lipták hdgy. 
Beda fhdgy. 
Czeba fhdgy. 
Szilágyi szds. 
Kovács ales. 
Retezár őrgy.


