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Tárgy: A BM Határőrség felderítő szerveinek feladatai

A BM Határőrség, a Magyar Népköztársaság államhatárának 
őrizetében és védelmében -  együttműködve a BM többi szer
veivel, a társ-fegyveres testületekkel, állami, társadalmi szer
vekkel és a határmenti lakossággal -  jelentős eredménye
ket ért el.
Az eredmények eléréséhez értékesen hozzájárult a határőrség 
felderítő szerveinek munkája is. Hatékonyabbá vált a büntet
len határsértések megelőzése, a határőrizetre veszélyes sze
mélyek felderítése és ellenőrzése. Javult az ügynöki hálózat- 
építés, eredményesebb a mélységi határőrizet, tovább széle
sedett a társadalmi kapcsolatok felhasználása.
A határon túli felderítés terén is emelkedett a munka minő
ségi színvonala. Növekedett azoknak az adatoknak száma és 
operatív értéke, amelyekkel hozzájárultak az eredményes ha
tárőrizeti, összbelügyi feladatok végrehajtásához.
A felderítő szervek munkájában az eredmények mellett még 
számos hiányosság is tapasztalható, így pl.:

-  a határmenti lakosság köréből kiinduló kiszökési kísér
letek megelőzése még nem elég hatékony,

-  bizonyos mechanikusság tapasztalható a határőrizetre 
veszélyes személyek felderítésében és ellenőrzésében,

-  a változó operatív helyzethez nem igazodtak elég gyor
san,

-  a határon túli felderítés vonalán foglalkoztatott ügynök
ség még nem tudja kellően segíteni a határőrizetet. A 
hálózati személyek egy részével az összeköttetés nem 
megbízható, tartásukhoz a felderítő szervek megfelelő 
külső bázissal nem rendelkeznek, stb.
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A határőrizeti felderítő operatív munka hiányosságainak 
megszüntetése, e munka egységes gyakorlatának kialakítása 
és hatékonyságának növelése érdekében

m e g p a r a n c s o l o m  :

1. A BM Határőrség felderítő szerveinek továbbra is alap
vető feladata a Magyar Népköztársaság államhatárának 
operatív biztosítása. E feladatokat a Belügyminisztérium 
központi és területi, valamint a határőrség többi szervei
vel szorosan együttműködve, az állambiztonsági munka 
operatív eszközeivel végezzék. Derítsék fel a helyi lako
sok közül, illetve a mélységből vagy a határon túli terü
letről érkező határsértést elkövetni szándékozó személye
ket, áru- és embercsempészeket, valamint a határral kap
csolatos egyéb bűncselekmények elkövetőit.

Ennek érdekében:
a) A Magyar Népköztársaság területén:

-  fokozzák a határőrizetre veszélyes személyek fel
derítését és ellenőrzését;

-  javítsák a hálózati operatív munka hatékonyságát. 
Az ügynökség foglalkoztatását, vezetését, nevelé
sét, ellenőrzését magasabb színvonalon, konkrétab
ban és célirányosabban végezzék:

-  bátrabban vonják be az egyes feladatok végrehaj
tásába a segédoperatív állományt:

-  szélesítsék tovább a társadalmi kapcsolatokat, a 
polgári lakosság bevonását a határőrizetbe.

b) A határon túli területen:
-  Ausztria Burgenland, továbbá Wien (Traiskirchen) 

és Gráz területén biztosítsanak megfelelő ügynöki 
pozíciókat, a disszidensek, osztrák erőszakszervek 
-  különösen az osztrák átkelőhelyeken, az ál
lamhatár közelében letelepedett nyugatnémet állam
polgárok és azon ellenséges csoportok tevékenysé
gének, módszereinek felderítésére, amelyek részé
ről a Magyar Népköztársaság államhatárainak meg
sértése, vagy egyéb ellenséges cselekmény várható,

-  szerezzenek adatokat, a határon túli ügynökségtől 
a határsértést elkövetni szándékozó személyek mód-

 szereiről, eszközeiről, a határkapukról, az ember-,
áru- és valutacsempészek tevékenységéről,

-  kísérjék figyelemmel Burgenland katonapolitikai 
és hadműveleti helyzetét, különös tekintettel az ott 
folyó erődítési munkálatokra, s a határőrcsapatok
kal szembenálló katonai és határvédelmi erők szer
vezésére, s tevékenységükben mutatkozó minden 
változásra,

-  fordítsanak nagyobb gondot a határon túl dolgozó 
ügynökség minőségi és számszerű javítására. A há-
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lózatépítésnél azokra célobjektumokra koncentrál
janak, amelyek ügynökséggel még nincsenek bizto
sítva és ahonnan ellenséges tevékenységgel lehet 
számolni,

-  az ügynöki beszervezés és a velük való foglalkozás 
során a felderítő szervek tanúsítsanak nagyfokú 
éberséget, az ellenséges beépülés lehetőségeinek el
kerülése, az operatív eszközök és az ügynökség vé
delme érdekében,

-  az ellenőrzött ügynökséggel való kapcsolattartás
ban bátran alkalmazzák az összeköttetés titkos és 
nyílt eszközei között, a technikai eszközöket, titkos
írást, a vegyi és fotótechnikát,

-  indokolt esetben figyelembe kell venni, egy másik 
szocialista -  esetleg kapitalista -  országban tör
ténő találkozó megszervezésének lehetőségét is.

2. A felderítő operatív munka során:
a) Különös gondot kell fordítani az operatív helyzet rend

szeres elemzése és értékelése alapján történő felada
tok meghatározására.

b) Déli és baráti viszonylatban az ügynökséget -  mivel 
a helyi lakosok mozgása csökkent -  elsősorban a mély
ségi területről, míg északi viszonylatban a  befelé irá
nyuló határsértést elkövetni szándékozó személyek, 
árucsempészek felderítésére és az összbelügyi felada
tok végrehajtására foglalkoztassák.

c) A kapitalista országokba kiutazó ügynökök, informá
torok közül azokat, akik alkalmasak különböző hatá
ron túli feladatok végrehajtására, időben jelezzék a 
BM III/I. Csoportfőnökségnek. A jelzéssel egyidőben 
küldjék meg a felhasználásra vonatkozó javaslatot 
koordinálás, illetve feladatmeghatározás végett.

d) A határon túli felderítő munkát úgy szervezzék, hogy 
az illetékes csoportfőnökségekkel szorosan egyeztetett 
legyen a 0017/1968. számú parancsom IV. fejezet 
1- 3. pontjaiban foglalt elveknek megfelelően.

3. A BM Határőrség felderítő szervei a BM III. Főcsoport-
főnökség állambiztonsági munkájának segítése érdekében
kötelesek, az adott lehetőségeikhez képest:

a) a működési területükre beutazó kapitalista állampol
gárok ellenséges tevékenységét felderíteni és leleplezni,

b) a területileg érintett megyei operatív szervek által 
nyilvántartott politikailag veszélyes elemek operatív 
ellenőrzésében részt venni,

c) a BM III. Főcsoportfőnökség szerveivel szorosan 
együttműködve felderíteni és jelezni a politikai bűncse
lekmények elkövetésére, ellenséges tevékenységére 
utaló adatokat.
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4. A BM III. Főcsoportfőnökség központi és területi szervei 
a határőr felderítő szervek munkájának segítése érdeké
ben kötelesek:

a) a határőrség országos parancsnoka, törzsfőnöke és a 
felderítő osztály vezetője részére olyan mérvű és 
szintű tájékoztatást adni, amely biztosítja a felderítés 
lehetőségeinek kihasználását, az operatív célkitűzések 
végrehajtását,

b) a felderítő osztály vezetőjét meghívni, az operatív 
munkával összefüggő értekezletekre. Tájékoztatást 
adni olyan intézkedésekről, tapasztalatokról, amelyek 
elősegíthetik a felderítő szervek speciális és határon 
túli feladatainak végrehajtását,

c) külföldi lehetőségeik útján segítséget nyújtani a fel
derítő osztály határon túli ügynöksége ellenőrzésében, 
működése garanciális feltételeinek biztosításában. Az 
összeköttetés technikai eszközeit a felderítő osztály 
rendelkezésére bocsátani, ezek fejlesztésénél a felde
rítő szervek igényeit figyelembe venni.

5. A BM II. és III. Főcsoportfőnökség központi és területi 
szervei minden -  a határral összefüggő és a felderítő 
szervek munkáját érintő -  tudomásukra ju tott adatról 
adjanak időben tájékoztatást a határőrség felderítő szer
veinek, s fokozottabban vegyenek részt a tiltott határát
lépési kísérletek felderítésében és megakadályozásában.

6. A határmenti megyei politikai osztályok és határőr kerü
letek felderítő osztályai (alosztályai) között az együttmű
ködést konkrétabbá és hatékonyabbá kell tenni. E szervek 
vezetői rendszeresen tájékoztassák egymást együttműkö
désük, operatív feladataik végrehajtásának, helyzetéről, 
munkájuk tapasztalatairól.

7. A felderítő szervek szakirányításának javítása, színvona
lának növelése érdekében, a BM Határőrség országos pa
rancsnoka: 
-  félévenként parancsnoki értekezleten -  viszonylaton

ként -  határozza meg a felderítés előtt álló feladato
kat,

-  gondoskodjon a határőr felderítő szervek jól képzett 
operatív tisztekkel történő megerősítéséről, anyagi- 
és technikai ellátottságának megfelelő színvonalon
tartásáról, 

-  a BM IV/I. Csoportfőnökséggel egyetértésben tegyen 
intézkedéseket a felderítő állomány politikai, operatív, 
katonai és idegennyelvi műveltsége növelése, tovább
képzése érdekében.

8. A feladatok végrehajtásáról és tett intézkedésekről, a ha
táron túli felderítés helyzetéről a határőrség országos pa
rancsnoka -  a belső felderítés vonatkozásában az orszá-
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gos parancsnokság törzsfőnöke -  rendszeresen számol
tassa be a határőrség felderítő osztály vezetőjét, s a be
számolás alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket.

9. A felderítő osztály vezetője tegye feszesebbé a területi 
felderítő szervek szakirányítását, rendszeresen határozza 
meg a soron következő feladatokat. Területi szervei veze
tőit számoltassa be a feladatok végrehajtásáról, gondos
kodjék a felderítő szervek munkájának differenciált ellen
őrzéséről.

10. A BM Határőrség Országos Parancsnokság törzse a ke
rületek vezető szerveivel együtt, rendszeresen elemezze
a határőrizeti, politikai, operatív helyzetet, a határsérté
sek okait, módszereit, s ennek alapján alakítsák és tegyék 
hatékonyabbá a felderítő és csapat-tevékenységet.

11. Jelen parancsom végrehajtására, az illetékes miniszter- 
helyettesek adjanak ki végrehajtási utasítást.

12. A parancsot és a végrehajtási utasítást az érintett állo
mány részére tegyék oktatás tárgyává.

Jelen parancsommal egyidejűleg a 007/1965. számú belügy
miniszterhelyettesi utasítást hatályon kívül helyezem.

Felkérem a határőrség illetékes pártszerveit, hogy parancsom
végrehajtásához nyújtsanak segítséget.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügyminiszter

Kapják: miniszterhelyettesek,
I. főcsoportfőnök,
III. főcsoportfőnökhelyettesek,
Hőr. Orsz. parancsnoka, törzsfőnöke,
III. Fcsfség csoportfőnökei,
III/I.- II. csoportfőnökhelyettesek, osztályvezetők,
IV/I. csoportfőnök,
III/1 - 6 osztályvezetők,
III/IV- 4. osztályvezető,
Budapesti, megyei rendőrfőkapitányok, pol. osztályvezetők,
Hőr. Felderítő Osztály (4 pld.-t),
Hőr. FEP Osztály,
Hőr. kerületparancsnokok, és Felderítő Osztály (aloszt., csop.) 
vezetők.

Készült: 155 példányban.

-  5 -

ÁBTL - 4.2. - 10-21/14/1969 /5


