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A MAGYAR N ÉP KÖZTÁRSAS ÁG  
BELÜGYMINISZTERÉNEK  

13/1982. számú
UTASÍTÁSA

a BM Határőrség parancsnokai és a BM III/IV. Csoportfőnökség 
Határőrségi Elhárító Osztálya együttműködéséről 

Budapest, 1982. évi április hó 21-én.

A BM Határőrség parancsnokai a Belügyminisztérium egységes 
rendszerében, valamennyi állambiztonsági szervvel közvetlen 
m unkakapcsolatban és együttműködésben, a vonatkozó jogszabá
lyok, belügyi rendelkezések alapján végzik feladataikat. Tevé
kenységük szerves részének tekintik a személyi állomány védel
mében, a káros behatások elleni biztonsági intézkedések m egtéte
lében a katonai elhárító szervekkel való szoros együttműködést.

Az elhárító szervek állambiztonsági m unkája az elmúlt években 
egyenletesen fejlődött, a parancsnokokkal kialakult m unkakap
csolata megfelel a Belügyminisztérium szervei együttműködésére, 
az összbelügyi érdekek érvényesítésére vonatkozó alapvető köve
telményeknek.

Az állam- és közbiztonságról szóló 1974. évi 17. számú törvény- 
erejű rendelet, az állambiztonsági m unkára vonatkozó miniszteri 
utasítások és más belügyi rendelkezések újabb igényeket, maga
sabb követelményeket tám asztanak a katonai elhárító szervek és 
a parancsnokok m unkájával szemben, ami szükségessé teszi az 
együttműködés szabályozását.

A parancsnokok és a katonai elhárító szervek között a BM H atár
őrség személyi állománya fokozottabb védelmét szolgáló együtt
működés, a kölcsönös kötelezettségek még eredményesebb teljesí
tése érdekében kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. A BM Határőrség szerveinek és csapatainak védelmével kap
csolatos állambiztonsági feladatokat a BM III/IV . Csoportfő
nökség teljesíti a parancsnokokkal való szoros együttműködés
ben. E feladatokat a BM Határőrség meghatározott szintű 
szerveinél és alakulatainál a BM III/IV. Csoportfőnökség Ha
tárőrségi Elhárító Osztály szervei (a továbbiakban: elhárító 
szervek) végzik.
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2. Az elhárító szervek fő feladata az állam elleni és más politikai 
jellegű és egyéb hatáskörbe utalt bűncselekmények, harcké
szültséget befolyásoló káros tényezők, rendkívüli események 
időbeni felderítése, megelőzése, megszakítása.

3. A BM Határőrség különböző szintű parancsnokai és helyettesei
-  a végrehajtó és szakalegységekig bezárólag - , továbbá az 
osztály- és önálló alosztályvezetők (a továbbiakban: parancsno
kok) feladatkörükben, a személyi állomány a lehetőségek sze
rin t segítsék az elhárító szerveket állambiztonsági feladataik 
végrehajtásában. A parancsnokok biztosítsák a közös feladatok 
és az állambiztonsági m unkát érintő vezetői döntések, valamint 
a BM Határőrség személyi állományának védelmét szolgáló in
tézkedések végrehajtását. A parancsnokok és az elhárító szer
vek vezetői egymásnak kölcsönös tájékoztatási kötelezettséggel 
tartoznak.

4. Az állam titkár határozza meg a parancsnokoknak az elhárító 
szervekkel történő együttműködéséből adódó feladatait. Az ál
lambiztonsági m iniszterhelyettes szabályozza az elhárító szer
vek feladatkörét és a parancsnokokkal való együttműködés, 
tájékoztatás rendjét. Jelen utasításom alapján kiadott intézke
déseik végrehajtása érdekében koordinálják, segítsék elő az 
együttműködésből adódó feladatok következetes teljesítését.

5. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba, egyidejűleg a 0014/
1963. számú miniszteri parancs és végrehajtási utasítása hatá
lyát veszti.
Az utasítást az érin tett állománnyal ism ertetni kell.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k.,
belügyminiszter

Készült: 300 példányban.
Kapják: állam titkár,

miniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök,
BM III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökhelyettesei, önálló osztály- 
vezetői, központi szerveinek osztályvezetői, a Határőrségi Elhárító 
Osztály alosztályvezetői, a magasabbegységek elhárító 
részlegvezetői,
BM Belbiztonsági Osztály vezetője,
BM iskolák parancsnokai, a Rendőrtiszti Főiskola Állambiztonsági 
Tanszék vezetője,
BM Határőrség Országos Parancsnokság osztályvezetői, magasabb
egység, egységparancsnokok,
rendőr-főkapitányok, helyetteseik és a főkapitányságok állambiz
tonsági szerveinek osztályvezetői,
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B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M SZIGORÚAN TITKOS!

10- 26/3/1982.

A M A G Y A R  N É P K Ö Z T Á R S A S Á G  
BELÜ GYMINISZTÉRIUMI ÁLLAMTITKÁRÁNAK

3/1982. számú
INTÉZKEDÉSE

a BM Határőrség parancsnokai és a BM III/IV. Csoportfőnökség 
Határőrségi Elhárító Osztálya együttműködéséről szóló 

13/1982. BM számú utasítás végrehajtásáról

Budapest, 1982. évi április hó 21-én.

A BM Határőrség parancsnokai és a BM III/IV . Csoportfőnökség 
Határőrségi Elhárító Osztálya együttműködéséről szóló 13/1982.
BM számú utasítás 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján ki
adom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A parancsnokok a bűncselekmények, rendkívüli események 
hatékonyabb megelőzése, a harckészültség erősítése érdekében 
a területükön működő elhárító szervek vezetőivel (beosztot
taival) együttműködve biztosítsák:
a) a BM Határőrség személyi állománya külföldre utazása, 

külállamok szerveivel, azok megbízottaival, állampolgárai
val történő hivatalos és magánjellegű kapcsolattartás rend
jét;

b) az állam titok és a szolgálati titok védelmét, a titoksértések 
megelőzését, kivizsgálását;

c) külföldre szökési szándék, előkészület, kísérlet felfedését, 
az elkövetés megelőzését, megakadályozását;

d) fegyver-, lőszer-, robbanóanyagok biztonságos őrzését, a 
rendellenességek feltárását és megelőzését;

e) az objektumok őrzését, az állományba nem tartozó, rend
szeresen bejáró polgári személyek ellenőrzését;

f) a sorállományúak behívás előtti ellenőrzését;
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g) a személyi állomány állambiztonsági ism eretekre történő 
oktatását, a propaganda m unka végzését;

h) állambiztonsági jellegű rendkívüli események, cselekmé
nyek vizsgálatát.

2. A parancsnokok hatáskörüknek megfelelően tájékoztassák az 
elhárító szervek vezetőit (beosztottait) a személyi és szervezé
si elgondolásaikról, terveikről. Az alábbi kérdésekben történő 
döntéseikhez kérjék ki az illetékes elhárító szerv vezetőjének 
(beosztottjának) véleményét:
a) a BM Határőrség hivatásos és polgári állományába, vala

m int a tanintézetekbe való felvételek, bizalmas beosztásba 
helyezések elbírálásához;

b) a BM Határőrség országos parancsnokának a külföldi szer
vekkel és személyekkel való kapcsolattartást szabályozó 
utasításában m eghatározott kérelmek elbírálásához.

3. A BM Határőrség országos parancsnoka és a BM III/IV . cso
portfőnök előzetesen egyeztetve szabályozzák az 1- 2. pont
ban foglaltak folyamatos végrehajtását.

4. A parancsnokok a velük együttműködő elhárító szervek ve
zetőit (beosztottait) tájékoztassák az elhárítási feladatkörbe 
tartozó információkról, valamint a közös feladatok végrehaj
tásának eredményeiről, tapasztalatairól. Az elhárító szervek 
vezetőit az országos és magasabbegység (egység) parancsnok
ságokon a parancsnokhelyettesek szintjén hívják meg érte
kezletekre, rendezvényekre.

5. A parancsnokok az elhárító szervektől kapott tájékoztatások 
és javaslatok figyelembevételével hatáskörükben tegyék meg 
vagy kezdeményezzék a szükséges intézkedéseket. Döntésük
ről, intézkedéseikről és azok eredményéről az illetékes elhá
rító szervek vezetőit tájékoztassák. A parancsnokok a kapott 
adatokat saját információként hasznosítsák, eljárásukból ne 
tűnjön ki, hogy a tájékoztatást az elhárító szervektől kapták. 
A tájékoztatás alapján elrendelt vizsgálat eredményéről és a 
döntésről, illetve állásfoglalásról -  ha az a hivatásos vagy 
polgári állomány tagjának megítélése szempontjából fontos
-  a parancsnokok a kinevezésre jogosult parancsnok egyet
értésével rövid feljegyzést helyezzenek el az érintettek szemé
lyi anyagába.

6. Ha a közös feladatok végrehajtása során vagy más lényeges 
kérdésben a parancsnokok és az elhárító szervek között véle
ménykülönbség keletkezik vagy az intézkedések nem elég 
hatékonyak, azok végrehajtását elmulasztják, ezt az érintett 
vezetők -  döntés céljából -  közvetlen elöljáróiknak jelent
sék.

7. A parancsnokok az elhárító szervektől a szükséges m értékben 
igényeljék a területüket érintő állambiztonsági feladatok tel
jesítését vagy azok helyzetéről kérjenek tájékoztatást. A BM 
Határőrség országos parancsnoka az alárendelt parancsnokok
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hatáskörébe tartozó kérdésekben közvetlenül is kérhet tá jé
koztatást az elhárító osztály vezetőjétől és az intézkedéseket 
magához vonhatja.

8. A BM Határőrség hivatásos állományú beosztottai az elhárító 
szervek felkérésére vegyenek részt m eghatározott állambiz
tonsági részfeladatok teljesítésében és azok végrehajtásáról 
adjanak részükre tájékoztatást.

9. A parancsnokok az elhárító szervek részére -  a BM H atár
őrség „M” állománytáblába illesztve -  biztosítsák a BM III/ 
IV. Csoportfőnökség "M” állom ánytáblájában jóváhagyott 
őrséget, technikai és felszerelési kiegészítéseket. Az elhárító 
szervek állományát a határőrségi riadóztatási rendszerbe 
építve -  a vezetőket a parancsnokhelyettesekkel egyidejűleg 
értesítsék, velük együtt vegyenek részt a feladatokkal kapcso
latos eligazításokon és „M” gyakorlatokon.

10. A parancsnokok az elhárító szervek részére biztosítsák a sza
bályozott norm áknak megfelelő m unkakörülm ényeket (iroda
helyiséget, berendezést, irodaszert stb.); egészségügyi, ruhá
zati, fegyverzeti, felszerelési tárgyakkal való ellátást; a fővá
rosban és vidéki helyőrségekben lakást; szociális segélyt; az 
állománytáblában jóváhagyott gépjárm űveket és azok üze
meltetését. A gépjárm űvek igénybevételére és felhasználására 
a BM III/IV. csoportfőnök intézkedik.

11. A Belügyminisztérium központi és a rendőr-főkapitányságok 
szervei a BM Határőrség személyi állományával, valam int a 
hivatásos és polgári állományúakkal közös háztartásban élő 
hozzátartozókkal kapcsolatos minden állam- és közbiztonsági 
jellegű, valam int a velük szemben tám asztott erkölcsi norm ák 
megsértésére vonatkozó információt küldjenek meg az elhá
rító osztálynak is.

12. A szakirányítást, szakfelügyeletet ellátó belügyminisztériumi 
központi szervek feladataik ellátásához igényeljék az elhárító 
osztály tájékoztatását, segítségét. A BM Belbiztonsági Osztály 
az elhárító osztállyal egyeztesse a tanintézetek határőr hall
gatói állambiztonsági védelmével kapcsolatban szükséges fel
adatokat. Igényelje az osztály tájékoztatását a határőrségtől 
a BM más szervekhez történő áthelyezések előtt.

13. Ez az intézkedés kiadása napján lép h a tá ly b a . Az intézkedést 
az érin tett állománnyal a rájuk vonatkozó m értékben ismer
tetni kell.

DR. KAMARA JÁNOS s. k.,
r. altábornagy 

belügyminisztériumi államtitkár
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B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M SZIGORÚAN TITKOS!

A M A G Y A R  NÉP K ÖZTÁ R S A SÁ G 
B EL ÜGYMI N I S ZTER - HE LYETTES ÉNEK

10/1982. számú
INTÉZKEDÉSE

a BM Határőrség parancsnokai és a BM III/IV. Csoportfőnökség 
Határőrségi Elhárító Osztálya együttműködéséről szóló 

13/1982. BM számú utasítás végrehajtásáról 

Budapest, 1982. évi április hó 21-én.

A BM Határőrség parancsnokai és a BM III/IV . Csoportfőnökség 
Határőrségi Elhárító Osztálya együttműködéséről szóló 13/1982. 
BM számú utasítás 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján ki
adom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Az elhárító szervek m unkájukat, a parancsnokokkal való 
együttműködést, a kölcsönös tájékoztatást és a közös feladatok 
végrehajtását az állambiztonsági m unkára vonatkozó miniszteri 
utasításokban, belügyi rendelkezésekben m eghatározott elvek, 
módszerek betartásával az alábbi feladatkörben végezzék:
a) Az állam elleni és más politikai jellegű bűncselekmények 

felderítése, megelőzése, megszakítása érdekében illetékességi 
területükön kizárólagos jogkörrel tegyenek operatív intéz
kedéseket, valamint szolgálati úton kezdeményezzenek bün
tetőeljárást a BM II I /1. Osztályon:
-  az állam elleni bűncselekmények,
-  a béke és az emberiség elleni bűncselekmények,
-  államtitoksértés és az államtitoksértés feljelentésének el

mulasztása,
-  légi járm ű jogellenes hatalomba kerítése,
-  külföldre szökés eseteiben.

b) Az elhárító szervek:
-  szolgálati titoksértés,
-  hivatali visszaélés,
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-  közveszély okozás,
-  közérdekű üzem működésének megzavarása,
-  visszaélés robbanóanyaggal vagy lőszerrel,
-  visszaélés az egyesülési joggal,
-  izgatás törvény vagy hatósági rendelkezés ellen,
-  közösség megsértése,
-  rémhírterjesztés,
-  zendülés,
-  bujtogatás

gyanújára utaló adatok esetén, ha azokat politikai indítékból 
követték el vagy állambiztonsági érdekek forognak fenn, a 
BM III/IV . csoportfőnök engedélyével -  a BM Határőrség 
országos parancsnokával egyeztetve -  intézkedjenek.

c) Az elhárító szervek m unkájának szerves egészét képezze a 
BM Határőrség harckészültségét befolyásoló bűncselekmé
nyek, káros tényezők, hatáskörükbe tartozó állambiztonsági 
jellegű rendkívüli események időbeni felderítése, megelőzése 
és megszüntetése az alábbi ügyekben:
-  izgatásnak még nem minősülő káros, szélsőséges politikai 

megnyilvánulások, m agatartások,
-  külföldre szökés szándékára, szökés előkészületére utaló 

megnyilvánulások,
-  fecsegés, dekonspirációs jellegű esetek állambiztonsági 

szempontból történő vizsgálata,
-  fegyver-, lőszer-, robbanóanyag eltűnése, raktárak, 

üzemanyag-tárolók, híradóeszközök, határőrizeti beren
dezések, jelzőeszközök, közlekedési és szállító eszközök 
megrongálása, őrzésükben tapasztalt súlyos rendellenes
ségek és ezekkel történő visszaélés,

-  hivatásos állományúaknál: gyilkosság, öngyilkosság és 
ezek kísérlete. Sorállománynál abban az esetben, ha ezek 
állambiztonsági jellegűek, vagy önérzetet sértő, em berte
len bánásmód m iatt következnek be, valam int indítéka 
bűncselekménnyel függ össze,

-  technikai eszközökkel, fegyverzettel, sugár-, vegyi- és 
robbanóanyagokkal több személy halálát okozó balese
tek, katasztrófák, súlyos következményekkel járó tűz
esetek,

-  fertőzés által, étel vagy egyéb mérgezés következtében 
előforduló tömeges megbetegedések,

-  BM Határőrség állandó állományú tagjai és velük közös 
háztartásban élő hozzátartozók bűncselekményekbe és 
egyéb jogellenes tevékenységekbe való bevonási kísérle
te, illetve azokban való részvétele,

-  BM Határőrség állományába tartozók által elkövetett sú
lyos törvénysértések,

-  BM Határőrség személyi állományába tartozók által pol
gári lakossággal vagy a fegyveres erők és testületek tag-
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jaival szemben kezdeményezett, illetve elkövetett tömeg- 
verekedés, ezt provokáló magatartás,

-  a személyi állomány tagjainak súlyos anyagi visszaélé
sei, durva bánásmód, alárendelt bántalmazása, visszaélés 
elöljárói hatalommal, elöljáró elleni erőszak, illetve azt 
közvetlenül fenyegető m agatartás,

-  BM Határőrség személyi állományával, parancsnoksá
gokkal, magasabbegységekkel, egységekkel, alegységek
kel összefüggő jelentősebb, politikai kihatású cselekmé
nyek és minden olyan körülmény, tendencia, amely ve
szélyezteti a BM Határőrség alapfeladatainak teljesítését 
és lényegesen befolyásolja a harckészültséget.

2. Az elhárító szervek vezetői (beosztottai) feladat- és hatáskö
rüknek megfelelően a parancsnokot az alábbiakban folyama
tosan tájékoztassák:

a) A BM III/IV. csoportfőnök megbízása alapján a Határőrségi 
Elhárító Osztály vezetője a BM Határőrség egészére vonat
kozóan szóban, esetenként írásban a BM Határőrség orszá
gos parancsnokát (törzsfőnökét); az MSZMP Határőrségi 
Bizottság első titkárát, a BM Határőrség politikai csoportfő
nökét, valamint felügyeleti területére vonatkozóan a BM 
Határőrség pénzügyi-anyagi főnökét az ellenséges tevékeny
ség konkrét eseteiről, az állambiztonsági jellegű rendkívüli 
eseményekről, ezek megelőzésére irányuló intézkedésekről, 
valamint a harckészültséget befolyásoló káros tényezőkről, 
rendellenességekről. Rendszeresen hívja meg őket értekez
letre.

b) A magasabbegységeknél működő elhárító szervek vezetői 
szóban, esetenként az osztályvezető engedélyével írásban a 
magasabbegység parancsnokát, politikai osztály vezetőjét és 
járási jogú PB titkárá t (az országos parancsnoksági kiemelt 
operatív főtiszt a parancsnoksági PB titkárt) az elhárítási 
hatáskörbe tartozó harckészültséget befolyásoló káros ténye
zőkről, rendellenességekről.

c) Az elhárító szervek vezetői a közös feladatok végrehajtásá
ban működjenek együtt a politikai, felderítő, továbbá az or
szágos és a magasabbegység -  egység -  más parancsnok- 
sági szervek vezetőivel, melynek tapasztalatait rendszeresen 
értékeljék.

3. A kölcsönös tájékoztatás alapvetően magasabbegység, illetve 
egységparancsnokságok szintjén történjen. Az elhárító tisztek a 
nyugati viszonylatú őrsök, FEP-ek valam int ezekkel azonos el
bírálású más alegységek parancsnokait, (politikai helyetteseit) a 
bűncselekmények, rendkívüli események időbeni megelőzése 
érdekében azonnal tájékoztassák.

4. Az elhárító szervek operatív lehetőségeik szerint teljesítsék a 
parancsnokok által területüket érintően kezdeményezett állam
biztonsági feladatokat vagy arról adjanak részükre tájékozta
tást. A Határőrségi Elhárító Osztály vezetője az országos pa
rancsnok igénye szerint az alárendelt parancsnokok hatásköré
be tartozó kérdésekben közvetlenül is adjon tájékoztatást.
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5. Az elhárító szervek vezetői feladatkörükbe tartozó kérdésekben 
csak ellenőrzött adatokról, az operatív érdekek sérelme nélkül, 
azok felhasználási módjáról történő megállapodás m ellett ad
hatnak tájékoztatást a parancsnokoknak.
Az állambiztonsági feladatok végzése közben tudom ásukra ju 
tott, de feladatkörükbe nem tartozó, operatív intézkedéseket 
nem igénylő bűncselekményekről, fegyelemsértésekről és sza
bálysértésekre utaló információkról tájékoztassák az illetékes 
parancsnokot. Az ilyen jellegű adatok, információk ellenőrzését, 
dokum entálását az elhárító szervek csak külön utasításra végez
hetik.

6. Tájékoztatást olyan szintű parancsnokoknak kell adni, akik ha
táskörük alapján az információ ellenőrzésére, a szükséges intéz
kedésekre, illetve azok felhasználására illetékesek. Az elhárító 
szervek vezetői a parancsnokok viszont-tájékoztatását követően 
az elhárítási hatáskörbe tartozó esetekben a szükséges m érték
ben győződjenek meg az intézkedések hatékonyságáról.

7. A BM III. Főcsoportfőnökség központi és a rendőr-főkapitány
ságok állambiztonsági szervei a BM Határőrség személyi állo
mányával, valam int az állandó állományúakkal közös háztar
tásban élő közvetlen hozzátartozókkal kapcsolatos m inden ál
lam- és közbiztonsági jellegű, valam int a velük szemben tá 
masztott erkölcsi norm ák megsértésére vonatkozó információt 
küldjenek meg a BM III/IV. Csoportfőnökség Határőrségi El
hárító Osztályának.

8. Ez az intézkedés kiadás napján lép hatályba. Az intézkedést 
a Határőrségi Elhárító Osztályon oktatni, a BM III. Főcsoport- 
főnökség központi és a rendőr-főkapitányságok állambiztonsá
gi szerveinek állományával a szükséges m értékben ism ertetni 
kell.

KARASZ LAJOS s. k.,
r. altábornagy 

miniszterhelyettes
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