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A párt és a kormány gazdaságpolitikai célkitűzései, a vonatkozó 
jogszabályok, a népgazdaság egyensúlyi helyzetének javítására, a 
szocializmus anyagi, műszaki alapjainak bővítésére és korszerűsí
tésére, az életszínvonal elért eredményeinek megtartására, né
pünk életkörülményeinek javítására köteleznek.
E célkitűzésekkel összhangban korszerűsödnek a gazdaság irányí
tásának módszerei, a gazdasági egységek szervezetére és működé
sére vonatkozó szabályok. A kitűzött feladatok megvalósítását a 
Belügyminisztérium személyi állományának elvhűséggel, magas
fokú hivatástudattal, színvonalas, céltudatos és tervszerű munká
val, a népgazdaság és a társadalmi tulajdonvédelmi belügyi felada
tok hatékonyabb ellátásával kell elősegíteni.
Az elmúlt időszakban a külső- és belső ellenséges tevékenységben 
felerősödött a népgazdaság elleni támadás. A társadalmi tulajdon 
elleni bűnözés szervezettebbé, veszélyesebbé és bonyolultabbá vált. 
A népgazdaság védelme, a társadalmi tulajdon elleni bűnözés vis
szaszorítása igényli az ellenséges tevékenység és a bűnözés irá
nyainak fokozottabb felderítését, az állambiztonsági és bűnügyi 
operatív helyzet folyamatos elemzését, az aktívabb megelőző, fel
derítő munkát.
A népgazdaságot sértő és a társadalmi tulajdont károsító bűncse
lekmények megelőzése, felderítése, megszakítása, a munka haté
konyságának növelése, valamint a feladatok egységes értelmezése 
és végrehajtása érdekében kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. A népgazdaság és a társadalmi tulajdon védelme, a bűncselek
mények megelőzése, felderítése és megszakítása -  az irányító
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és ellenőrző, gazdálkodó szervek biztonsági és vagyonvédelmi 
feladataival összhangban -  a Belügyminisztérium minden

-  szervének feladata.

2. A népgazdaság és a társadalmi tulajdon védelmével összefüg
gő szakfeladatok ellátását, valamint a területi szervek szakirá
nyítását, szakfelügyeletét és ellenőrzését a BM szervezetén 
belül, országos hatáskörrel a BM III. Főcsoportfőnökség és a 
BM Országos Rendőr-főkapitányság központi szervei -  egy
mással szorosan együttműködve -  szervezzék és végezzék.

3. A népgazdaság és a társadalmi tulajdon hatékonyabb védelme 
érdekében az állambiztonsági és közbiztonsági szervek:

a) a felderítő szűrő-kutató munka során beszerzett adatok 
alapján, a cselekmények társadalomra veszélyességének 
mértéke szerint tegyenek differenciált intézkedéseket. Biz
tosítsák, hogy a belügyi intézkedések segítsék elő a gazda
ságpolitikai célkitűzések megvalósítását, egyúttal akadá
lyozzák meg, hogy a bűnös magatartások a népgazdaság 
fejlődését hátráltassák, jelentős károkat okozzanak. A jog
sértések elbírálása során minden esetben vizsgálják a bün
tetőjogi felelősségen kívüli, más felelősségi formák alkal
mazásának lehetőségét is. Szükség esetén indítványozzák a 
politikai, munkajogi, államigazgatási-jogi, polgári jogi fe
lelősségre vonást, vagy gazdasági bírság kiszabását;

b) a gazdálkodási kötelességeket sértő bűncselekményekre 
utaló adatok elbírálásához, a felelősségre vonás módjának 
megválasztásához indokolt esetben igényeljék az illetékes 
párt- és állami-, valamint gazdasági szervek állásfoglalását;

c) tárják fel az olyan jelenségeket, amelyek lehetőséget adnak 
a szocializmussal szemben álló ellenséges törekvések, azok 
képviselői befolyásának növelésére, a termelés folyamatos
ságát, hatékonyságát zavaró akciók szervezésére. Tevé
kenységük minden szakaszában segítsék elő az ilyen jelen
ségek, illetve lehetőségek gyors felszámolását;

d) adjanak tájékoztatást a gazdaságpolitikai célkitűzésekkel 
ellentétes jelenségekről, azok okairól az illetékes párt-, ál
lami-, társadalmi-, gazdasági szervek intézmények veze
tőinek. Kezdeményezzék e szervek intézkedését a hibák ki
vizsgálására, illetve megszüntetésére;

e) a hatályos rendelkezések alapján, nyújtsanak segítséget az 
állami-gazdasági szerveknek a biztonsági és vagyonvédelmi 
rendszerek kialakításához és eredményes működtetéséhez, 
lássák el a szakirányítási, szakfelügyeleti és ellenőrzési 
funkciókat, e munkát tegyék szervezettebbé (együttműkö
dési megállapodások stb.);

f) a parancsnokok és a beosztottak folyamatosan tanulmá
nyozzák a népgazdaság működésére, fejlesztésére vonat
kozó párt- és állami határozatokat, jogszabályokat. A konk
rét szakmai feladatokat ezekkel összhangban határozzák 
meg és hajtsák végre. Rendszeresen kísérjék figyelemmel a 
bűncselekmények alakulását, kutassák azok elkövetésének
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okait és elősegítő körülményeit. Emeljék az értékelő, elem
ző munka színvonalát.

4. Az állambiztonsági és közbiztonsági szervek a népgazdaság és 
a társadalmi tulajdon védelmével összefüggő feladataikat a 
mindenkori népgazdasági érdek figyelembevételével, differen
ciáltan, az adott helyzethez történő rugalmas alkalmazkodás
sal, az ellenséges tevékenységre, bűncselekmények általi veszé
lyeztetettségre tekintettel, alapvetően vonalas, (ágazati) indo
kolt esetben objektumi elv alapján végezzék.

5. Az állambiztonsági és közbiztonsági szervek a népgazdaság- és 
a társadalmi tulajdonvédelmi munkát úgy szervezzék, hogy a 
népgazdaság szempontjából legfontosabb területek kellően biz
tosítottak legyenek. Az operatív erőket, eszközöket és módsze
reket az ellenséges tevékenység által leginkább veszélyeztetett 
legfontosabb területekre, valamint a súlyos, jelentős kárt oko
zó, vagy tömegesen előforduló bűncselekmények megelőzésére, 
felderítésére összpontosítsák.

6. Az állambiztonsági szervek alapvető népgazdaságvédelmi fel
adata: kártevés, rombolás, hazaárulás, kémkedés, államtitok 
és szolgálati titoksértés, közveszély okozás, közérdekű üzem 
működésének megzavarása, légi jármű jogellenes hatalomba 
kerítése gyanúja esetén a bűncselekmény megelőzése, meg
akadályozása és elkövetőinek felderítése, leleplezése.

7. Az állambiztonsági szervek a preventív, ellenséges tevékeny
ség elleni állambiztonsági védelmet elsősorban a népgazdaság 
irányítását végző minisztériumok, országos hatáskörű szervek, 
egyes jelentős kutató-, fejlesztő- és tervezőintézetek -  kiemel
ten ezek hadiiparral kapcsolatos részlegei, a hadiipari objektu
mok, a szállítás, hírközlés katonai szempontból fontos terüle
tein - , továbbá a tőkés országokkal való nemzetközi gazda
sági kapcsolatokban részt vevő jelentősebb vállalatok, intéz
mények kémkedésre, kártevésre, rombolásra érzékeny üzemek, 
közlekedési, hírközlési vállalatok, intézmények, a KGST fon
tosabb magyar szervei, bizottságai, a kiemelt nagyberuházá
sok területén szervezzék és lássák el.

8. A közbiztonsági szervek, a minisztériumok, országos hatáskö
rű szervek, a szövetkezetek irányító szervei, valamint a gaz
dálkodó, szolgáltató, költségvetési szervek, intézmények nyílt 
és bűnügyi operatív védelmét szervezzék és lássák el. Ennek 
során fő feladatuk a népgazdaságot sértő és a társadalmi tu 
lajdont károsító (az állambiztonsági szervek hatáskörébe tar
tozók kivételével) -  kiemelten a jelentős kárral járó, jelentős 
vagyoni hátrányt okozó, vagy jelentős értékre, vagy bűnszövet
ségben elkövetett, az élősködő, spekulációs, az ár- és életszín
vonalat veszélyeztető korrupciós -  bűncselekmények, a nem
zetközi jellegű bűnözés megelőzése, megszakítása és elkövetőik 
felderítése.

9. Az állambiztonsági és közbiztonsági szervek munkájának el
határolását a funkcionális bűnüldöző feladatok maradéktalan 
ellátása és ne az elhárítási hatáskörbe vont területek merev
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szétválasztása képezze. A 6., 7., 8. pontokban meghatározott 
feladatok végrehajtását segítő információk gyűjtésére az ope
ratív erőket, eszközöket és módszereket -  hovatartozásuktól 
és alapfeladatuktól függetlenül -  folyamatosan fel kell hasz
nálni.

10. Az állambiztonsági és közbiztonsági szervek a népgazdaság és 
a társadalmi tulajdonvédelmi operatív felderítő szűrő-kutató 
munkájuk során nem foglalkozhatnak a gazdasági szervek ren
deltetésszerű tevékenységével, az irányítói, vezetői munkával, 
a tervezési, műszaki-fejlesztési és üzletpolitikai tevékenység
gel, a nyílt fórumokon, előterjesztéseikben felmerült gazdaság- 
politikai, gazdaságirányítási, vagy az egyes gazdasági egységek 
tevékenységére vonatkozó javaslatokkal. Kivételt képeznek 
azok az esetek, amelyek a jogszabályokkal ellentétesek, bűn- 
cselekményt valósítanak meg, vagy amelyek mögött a szocia
lizmussal szembeni ellenséges szándék húzódik meg.

11. Az állambiztonsági és közbiztonsági szervek a népgazdaság és 
a társadalmi tulajdon védelmével kapcsolatos feladataikat egy- 
mással szoros együttműködésben, szervezetten végezzék, intéz
kedéseiket koordináltan, egymást segítve hajtsák végre.

Ennek érdekében erősítsék és szélesítsék szolgálati kapcsola
taikat, a szerzett tapasztalatokról kölcsönösen tájékoztassák 
egymást. Időszakosan készítsenek átfogó elemzéseket, értéke
léseket a népgazdaság és a társadalmi tulajdon védelmének 
tapasztalatairól, eredményeiről és feladatairól.

12. A népgazdaság és a társadalmi tulajdon védelme területén 
bekövetkezett rendkívüli események helyszíni szemléjét min
den esetben a rendőri szervek végezzék. Ha a rendkívüli ese
ményekkel összefüggésben állam elleni bűncselekményre utaló 
gyanú merül fel, a szemlén vegyenek részt az állambiztonsági 
szerv beosztottai is. A szándékosan okozott rendkívüli esemé
nyek ismeretlen tetteseinek felderítésére, a nyomozás elren
delésével párhuzamosan minden esetben folytassanak operatív 
felderítést is.

13. Valamennyi belügyi szerv kötelességévé teszem, hogy a ren
delkezésükre álló információkat további ellenőrzés, illetve fel
dolgozás céljából haladéktalanul adják át az intézkedésre jo
gosultaknak és igény esetén a további felderítést a rendelke
zésükre álló eszközökkel is segítsék. Az emberélet veszélyez
tetésére, vagy jelentős anyagi kár azonnali bekövetkezésének 
lehetőségére utaló információk megszerzése esetén az infor
mációt kapó szervek azonnal kötelesek megtenni a közvetlen 
veszély elhárítására szükséges intézkedéseket.

14. Az illetékes szervek vezetői az ellenséges tevékenység, a bűn- 
cselekmény leplezett formáinak felismerése és fokozottabb fel
derítése érdekében gondoskodjanak arról, hogy a népgazda
ság és a társadalmi tulajdon védelme területén folyó munká
ról -  az operatív érdekek sérelme nélkül -  a közvélemény 
megfelelő mélységben kapjon tájékoztatást.

-  4  -

Á B TL -4.2- 10-21/10/1983 /4



15. Az állambiztonsági és a közbiztonsági miniszterhelyettes az 
utasításomban foglaltak végrehajtására adjon ki intézkedést.

16. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba. Egyidejűleg a 7/
1976. BM számú utasítás, valamint a 4/1976. és az 5/1976. 
számú miniszterhelyettesi intézkedések hatályukat vesztik. Az 
utasítást az érintett személyi állománnyal ismertetni, az isko
lai képzés és továbbképzés keretében oktatni kell.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k.,
belügyminiszter

Készült: 520 példányban.
Kapják: állam titkár,

miniszterhelyettesek,
BM ORFK vezetőjének helyettesei,
III. főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok,
BM ORFK és a III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei csoportfőnök
helyettesei,
BM IV/II. csoportfőnök,
BM Adatfeldolgozó csoportfőnök,
BM Belbiztonsági Osztály vezetője;
BM III. Főcsoportfőnökség önálló osztályvezetői,
BM III/I- III/IV. Csoportfőnökség osztályvezetői,
BM ORFK osztályvezetői,
BM III/II- 6., 7., 8. Osztály alosztályvezetői,
BM tanintézetek parancsnokai, áb. és bűnügyi tanszékek vezetői, 
megyei és budapesti rendőr-főkapitányok, állambiztonsági és közbiz
tonsági helyetteseik,
rendőr-főkapitányságok áb. és rendőri osztályvezetői, 
járási, városi, kerületi rendőrkapitányok.
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