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Tárgy: BM H atárőrség felderítő szerveinek feladatai

I.

A BM H atárőrség felderítő szerveinek m unkáját úgy kell szer
vezni, hogy a biztonságos határőrizetet, az állambiztonsági,  
valamint az összbelügyi feladatok végrehajtását biztosítsa. 

Ennek érdekében:
1. Az operatív és nyílt eszközök felhasználásával a tá rsa 

dalmi kapcsolatok, polgári lakosság segítségével megbíz
hatóvá kell tenni a határőrizetre veszélyes személyele fel
derítését, s tevékenységük ellenőrzését.
a) A határőrizetre veszélyes személyekre vonatkozó jel

zéseket, adatokat, a felderítő tisztek a legrövidebb időn  
belül kötelesek ellenőrizni és felmérni azok veszélyess
égi fokát. 

b) Ha az ilyen személyekkel szemben bűntett elkövetésé
re utaló alapos gyanú áll fenn, vagy összkörülménye
iknél fogva fennáll a kiszökés veszélye, vegyék belső 
nyilvántartásba, s tegyék meg az ellenőrzéssel, feldol
gozással kapcsolatos intézkedéseket.

c) A nyilvántartásba vétel okának megszűnése esetén a 
nyilvántartásból töröljék és szüntessék meg ellenőrzé
süket.

2. Az ügynökség és a társadalmi kapcsolatok célszerű fel- 
használása mellett, a BM H atárőrség felderítő szervei 
fordítsanak nagyobb figyelmet az operatív helyzet helyes 
értékelésére és a minőségi hálózatépítésre.
a) Nyugati viszonylatban elsősorban a határőrizetre ve

szélyes személyek felé jó hírszerzési lehetőségekkel

-  7 -

ÁBTL - 4.2. - 10-21/14/A/1969 /1



rendelkező kvalifikált személyek közül hajtsanak vég
re beszervezéseket. A kiválasztások során egyik fő 
szempont, hogy a beszervezésre kerülő személy hu
zamos időn át legyen foglalkoztatható állambiztonsági 
vonalon is.
Törekedjenek arra, hogy a jelöltek -  elsősorban nyu
gato n  -  a beszervezés után alkalmasak legyenek ha

táron túli felderítésre. Amennyiben a határon túli fog
lalkoztatás lehetőségei és garanciális feltételei biztosí
tottak, úgy az ügynököt a területileg illetékes 1. alosz
tály további felhasználás végett vegye át.

b) A déli és baráti határviszonylatban az ügynökséget 
elsősorban a mélységi területről irányuló határsértők 
felderítésére, szűrő feladatokra, befelé irányuló ha tár
sértők felderítésére, valamint az összbelügyi, különös 
tekintettel az idegenforgalommal kapcsolatos felada
tok végrehajtására foglalkoztassák. Ezek alapján ha jt
sanak végre beszervezéseket, jó hírszerzési lehetősé
gekkel rendelkező és sokoldalúan felhasználható sze
mélyek köréből, a határsértők mozgási irányában elhe
lyezkedő csomópontokon.

c) A hálózat minőségi összetételének további javítása ér
dekében a beszervezésre kerülő jelöltek tanulmányo
zását előre m eghatározott terv szerint végezzék, nagy 
figyelmet fordítva a konspirációs szabályok betartá
sára.

d) Az ügynökség vezetésének és nevelésének színvonala
sabbá tétele érdekében az ellenőrzött ügynökség több
ségével -  különösen azokkal, akik konkrét ügyekben 
dolgoznak -  a találkozókat " T” lakásban bonyolítsák 
le. A „T” lakások alkalmasságát és konspiráltságát 
1970. július 1-ig vizsgálják felül.

e) A társadalm i kapcsolatok létesítésénél ne a számszerű
séget, hanem az adott terület határőrizeti, politikai és 
operatív helyzetet vegyék figyelembe.
Főleg azoknak a személyeknek tám ogatását vegyék 
igénybe, akiknek lakó- és munkahelyüknél, baráti kö
rüknél stb. fogva lehetőségük van a területtartó  ope
ratív tiszt munkájának rendszeres és szervezett segí
tésére.

f) Olyan sürgős konkrét ügyekben amikor az ellenőr
zés hiánya a határőrizetre veszélyes lehet és ügy
nökség nem áll rendelkezésre, de a társadalm i kapcso
latnak jó lehetősége van, nyilatkozatot vegyenek tőle, 
s olyan feladatokra is használják fel, amely az ügy
nökség feladatkörébe tartozik.

3. Figyelembe véve a határövezet megszűnésével kapcsolat
ban kialakult új helyzetet, a mélységi határőrizet meg
szilárdítása és a területtartó  felderítő tisztek munkájának 
segítése érdekében emelni kell a segédoperatív tiszthe
lyettesek munkájának színvonalát, fokozottabban vonják
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be őket operatív feladatok végrehajtásába közlekedési 
eszközökön és a területen.

a) Biztosítani kell, hogy az állomány tevékenységét ön
állóan, a törvényesség és a konspiráció fokozottabb 
betartásával úgy lássa el, hogy csökkenjen az indoko
latlanul előállítottak száma és eredményesebbé váljék 
a határőrizet.

b) A nyugati határövezet megszűnésével kapcsolatban a 
BM H atárőrség országos parancsnoka újból szabá
lyozza az előállításokkal kapcsolatos eljárások rendjét.

II. 

4. A BM H atárőrség országos parancsnoka és a felderítő 
osztály vezetője úgy szervezze a határon túli (nyugati 
irányú) felderítést, hogy az operatív eszközök, elsősor
ban az ügynökség felhasználásával eredményesen szol
gálja a biztonságos határőrizetet és a határon túli állam
biztonsági, felderítési feladatok végrehajtását.

Állítsanak magas követelményt a határon túli felderítés 
személyi állománya elé, az erők és eszközök célszerű 
felhasználásával biztosítsák:
a) a határon túli felderítés célratörőbb, támadóbb jelle

gét;
b) a konspiráció szigorú betartása és az osztrák elhárítás 

tevékenységének állandó figyelemmel kísérése útján az 
operatív elvek, módszerek, valamint az ügynökség 
maximális védelmének megteremtését;

c) minőségi ügynökök beszervezésével a hálózatépítő 
munka ütemének fokozásával a határőrizet fő irányai
felderítését; 

d) az ügynökség céltudatos nevelésével, vezetésével és 
hírszerző lehetőségének bővítésével a határőrizet és 
állambiztonsági, felderítési feladatok végrehajtását.

5. A határon túli operatív munkában fő módszerként to
vábbra is a titkos és nyílt lehetőségek alapos és sokoldalú 
kihasználását, (kombinálását) kell alkalmazni, de emellett, 
nagy figyelmet kell fordítani az Sz- 100-as jelzőrendszer 
felépítésével kapcsolatos új helyzetre és lehetőségekre.

A határon túli felderítő munka területén biztosítani kell:
a) a valószínű mozgási irányokban, az ügynökség erősí

tését;
b) az osztrák erőszakszervekbe (csendőrség, pénzügy- 

őrség, s azok szervei, eisenstadti, rusti rendőrség, bur-
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genlandi Biztonsági Igazgatóság) és a burgenlandi 
emigrációs szervekbe, ügynöki pozíciók létesítését;

c) büntetlen határsértések vagy egyéb határesemények 
idején az osztrák határőrizeti szervek által foganatosí
to tt intézkedések felderítését és az általuk alkalmazott 
új módszerek megismerését:

d) az utóbbi években a határ közelében letelepedett nyu
gatnémet és disszidens m agyar állampolgárok tevé
kenységének felderítését;

e) a határm enti -  különös tekintettel a nyugatném et ér
dekeltségű -  ember-, áru-, és valutacsempészek, az el
lenséges határkapuk tevékenységének felderítése és 
ellenőrzésük végrehajtására ügynökség szervezését;

f) a legális lehetőségek felhasználásával (FEP-ek) folyta
to tt ellenséges tevékenység felderítésére alkalmas ügy
nökök beszervezését a szembenlévő célobjektumokban;

g) a működési terület hadműveleti és katonapolitikai fel
derítésére alkalmas ügynökség építését;

h) a Magyar Népköztársaság területén intenzív és diffe
renciált hálózatépítő munka végzésével a traiskircheni 
láger és a működési terület más objektumaiba is alkal
mas jó hírszerzési lehetőségekkel rendelkező ügynökök 
telepítésének végrehajtását;

i) egyéb (futár, összekötő, szervező, felderítő) feladatok 
ellátására alkalmas ügynökök szervezését;

j) a belső felderítési feladatok végrehajtására alkalmas 
informátorok és társadalm i kapcsolatok építését.

Az operatív munka végzésénél különös gondot kell fordí
tani a kiválasztás minőségére, a tanulmányozó munka 
alaposságára, a jelöltek aktív határőrizeti irányban való 
területi elhelyezkedésére.
A kutató és szervező munkát elsősorban a rendszeresen 
bejáró személyek között kell végezni. A határon túli mun
kában aktívan foglalkoztatott hálózati személyeknek a 
belső határőrizeti, felderítési feladatokkal való megbízá
sánál messzemenően figyelembe kell venni, külső munká
jának jellegét és a konspirációs szabályokat.

6. Az ügynökség vezetését, nevelését, foglalkoztatását cél
irányosan úgy kell szervezni, hogy az határőrizeti fel
adatai elsődlegessége mellett minden tevékenységével 
elősegítse és erősítse az összbelügyi, állambiztonsági fel
adatok végrehajtását.
a) Minden határon túli ügynök részére „foglalkoztatási", 

összeköttetési és ellenőrzési te rv”-et kell készíteni, 
amelyet az operatív helyzet, valamint az adott ügynök 
hírszerző lehetőségeinek alakulása szerint kell meg
újítani, illetve átdolgozni.

b) A telepítésre előkészített ügynöknél részletes és gon
dos „telepítési te rv”-et és „alaputasítás"-t kell készí
teni, melyet az illetékes m iniszterhelyettes hagy jóvá.
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c) Az ügynökséget differenciáltan ki kell képezni a kapott 
feladat eredményes végrehajtására, melyhez adjanak 
megfelelő módszereket is. Ezzel egyidejűleg fordítsa
nak nagy figyelmet az állambiztonsági eszközök és 
módszerek maximális védelmére.

7. Nagy figyelmet kell fordítani az operatív munkában az 
ügynökség őszinteségének, megbízhatóságának és a vég
zett munkájának ellenőrzésére, valamint a beépülés veszé
lyének, lehetőségének kiküszöbölésére.

Ennek érdekében használják fel:
a) az ügynökséggel való ellenőrzést, határozzák meg az 

ellenőrző feladatokat:
b) alaposan értékeljék az ügynöki jelentéseket:
c) jobban vegyék igénybe az operatív eszközöket, a BM 

III. Főcsoportfőnökség, valamint a társszervek kül
földi lehetőségeit az ellenőrzésben.

8. Az összeköttetés megszervezésénél elsősorban a legális 
utazási lehetőségeket kell figyelembe venni, ugyanakkor 
a rra  is fel kell készülni, hogy a nemzetközi helyzet válto
zása esetén az illegális munka és összeköttetési formák, 
valamint a technikai eszközök alkalmazása is biztosított 
legyen. Ilyen célra különösen az új technikai jelzőrend
szer adta lehetőségeket kell felhasználni. Illegális határ
találkozók lebonyolítását csak a BM H atárőrség felderítő 
osztályának vezetője engedélyezhet.
a) Nagyobb figyelmet kell fordítani az operatív munká

ban a technikai összeköttetés (rejtekhely, titkosírás, 
vegyi- és fotótechnikai eszközök stb.) alkalmazására, 
melyek eszközeit a BM III/V. Csoportfőnökség köteles 
biztosítani, illetve fejlesztésénél a felderítő szervek 
igényeit figyelembevenni.
A felderítő osztály vezetője szervezze meg a felderítő 

 állomány ilyen irányú felkészítését és a határon túl 
dolgozó ügynökök kiképzését.

b) Az osztrák elhárítás aktivizálódása miatt minimálisra 
kell csökkenteni az Ausztriában élő, főleg az erőszak
szervek állományába tartozó ügynököknek a Magyar 
Népköztársaságba történő beutazását. Az ilyen beuta
zások legalizálását gondosan dolgozzák ki.

c) A találkozók megszervezésénél alkalmazni kell egy 
másik szocialista, vagy rendkívüli esetekben kapita
lista országban (Ausztria) való találkozást.
A kapitalista országban lebonyolításra kerülő találkozó 
engedélyezésére az illetékes miniszterhelyettes jogo
sult.

d) A megbízható és kellően leellenőrzött ügynökök felé 
meg kell szervezni az összekötő ügynökség felhaszná
lását is.
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9. A konspirációs fegyelem megszilárdítása és a titok tartás 
következetes érvényesítése érdekében:
a) Az ellenőrzött ügynökkel a beszámoltatásokat és eliga

zításokat " K” és „T” lakásokban, a nem kellően ellen
őrzött ügynökkel a találkozókat, zárt helyen, úgy kell 
megszervezni, hogy a találkozó konspiráltsága bizto
sítva legyen.

b) A nyugati k e rü le tp a ra ncsnokok biztosítsák a határon 
túli ügynökséggel foglalkozó állomány részére a belső 
konspiráció előfeltételeit. Szigorúan fel kell lépni a fe
lelőtlen fecsegés és a dekonspirációs jelenségek okozói
val szemben. Ügynöki telepítésnél, operációknál bizto
sítani kell a konspirációt.

c) Meg kell szüntetni tiszti értekezleteken a felderítő 
munka olyan értékelését és m egvitatását, amelyből az 
ügynök kilétére és konkrét tevékenységére vonatkozó
an következtetni lehet.

d) Minden parancsnok és vezető rendkívüli eseményként 
köteles kezelni az ügynökség dekonspirálódásával kap
csolatos jelzéseket és azt az ok és a felelős személy 
megállapításával egyidejűleg a felderítő osztály veze
tője útján a BM H atárőrség országos parancsnokának 
írásban jelentse.

I I I .

10. A BM H atárőrség felderítő szervei -  elsősorban belső 
vonalon foglalkoztatott -  ügynökségüket az elsődleges 
határőrizeti érdekek mellett, úgy kötelesek felhasználni, 
hogy az elősegítse a határm entén élő amnesztiások, a ki
szököttek hozzátartozói, nyugatról érkező rokonlátoga
tók, valamint a kémelhárítás által nyilvántartott és feldol
gozás alá vont személyek megbízható, differenciált ellen
őrzését.
a) Az ügynökség feladatainak m eghatározásánál a köz

ponti és a megyei politikai szervek hírigényét is figye
lembe kell venni, különösen nagy gondot fordítva a 
kapitalista országokból beutazó személyek és a velük 
kapcsolatban álló m agyar állampolgárok tevékenysé
gének ellenőrzésére.

b) A felderítő szerveknek fokozottabban részt kell ven
niük a különösen nagy forgalmú FEP-eken, illegálisan 
kiszökni szándékozó személyek felderítésében és ellen
őrzésében. E feladatot személyes felderítéssel a határ- 
állomásokon és határátkelőhelyeken dolgozó alkalma
zottak, vámőrök felhasználásával és ügynöki pozíciók 
létrehozásával hajtsák végre.

c) A felderítő szervek a BM III. Főcsoportfőnökség köz
ponti vagy m egyei szerveinek kérésére fokozottabban 
kötelesek részt venni egyes külföldi állampolgárok el
lenőrzésében.
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d) A felderítő osztály vezetője fordítson megkülönbözte
te tt figyelmet a Szabolcs-Szatmár megyei RFK Politi
kai Osztályával közösen Záhony határállomás kapi
talista forgalmának ellenőrzésére.

e) A felderítő osztály vezetője biztosítsa, hogy az Auszt
riába (vagy más kapitalista országba) kiutazó olyan 
hálózati személyek feladattervét, akik alkalmasak hír
szerző feladat ellátására, a BM III/I. Csoportfőnökség 
időben kapja meg feladatadás, illetve koordinálás cél
jából.

f) A határon túli felderítő munkát az összbelügyi érdek 
figyelembevételével úgy kell megszervezni, hogy az a 
BM III/I., III/II., III/III. Csoportfőnökségekkel szoro
san együttműködve biztosítsa a 0017/1968. számú 
miniszteri parancsban foglaltak eredményes végrehaj
tását.

g) Azokban az esetekben, amikor ún. játszm ás ügyek ki
alakítására van lehetőség, azt az ügy kezdetekor koor
dinálni kell a BM III/II. Csoportfőnökséggel a közös 
feladatok, s tennivalók egyeztetése céljából.

11. A BM III. Főcsoportfőnökség központi szerveinek vezetői 
kötelesek a BM H atárőrség országos parancsnokát, törzs
főnökét és a felderítő osztály vezetőjét -  a kölcsönösség 
alapján -  olyan mértékben tájékoztatni, amely biztosítja 
a felderítés állambiztonsági lehetőségeinek legteljesebb 
kihasználását és az operatív célkitűzések végrehajtását.
a) Meg kell hívni a felderítő osztály vezetőjét, a BM III. 

Főcsoportfőnökség szerveinek azon értekezleteire, 
ahol az operatív munka általános tapasztalatait, a ha
táron túli és a belső operatív munkában felhasznál
ható, általánosítható módszereket vagy egy-egy ügy
ben folytatott munkából adódó következtetéseket, 
vagy a határőr felderítő szervek tevékenységéhez kap
csolódó kérdéseket tárgyalnak.

b) A BM III. Főcsoportfőnökség- csoportfőnökségei az 
operatív helyzet alakulásától függően időközönként 
írásbeli vagy szóbeli tájékoztatót kötelesek adni a fel
derítő osztály vezetője szám ára, azokról az új intézke
désekről és adatokról, melyeknek ismerete -  különö
sen az idegenforgalom adta kereteken belül -  a határon

 túli vagy a belső feladataik kidolgozásához és vég
rehajtásához szükségesek.

c) A BM III. Főcsoportfőnökség központi szervei és a 
felderítő osztály az operatív helyzetnek megfelelően 
újítsák fel és folyamatosan cseréljék hírigényeiket.

d) A BM III. Főcsoportfőnökség szervei külföldi lehető
ségeik útján nyújtsanak segítséget a felderítő osztály 
határon túli ügynöksége ellenőrzésében.

12. A BM II. és III. Főcsoportfőnökség központi és vidéki 
szervei a felderítő szervek tevékenységét érintő, tudomá-
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sukra ju to tt adatokról, jelzésekről időben kötelesek tá jé
koztatást adni a felderítő szervek részére. Fokozottabban 
használják fel ügynökségüket a tilto tt határátlépési kí
sérletek felderítésére és megakadályozására. A BM 
III/II- 5. Osztály jelentősebb disszidálási ügyekben ko
ordináljon a felderítő osztállyal és együttesen tegyenek 
intézkedéseket.

13. A határm enti megyék állambiztonsági szerveivel és a BM 
III/IV. Csoportfőnökség vidéki alosztályaival konkrétab
bá és hatékonyabbá kell tenni az együttműködést.

Ennek érdekében:
a) A megyei állambiztonsági és a határőr kerületi (Ö. Z.) 

operatív szervei évente készítsenek közös együttm ű
ködési tervet és rendszeresen értékeljék annak végre
hajtását. Adjanak egymásnak rendszeresen tájékoz
ta tást területük operatív helyzetéről, a feladatok vég
rehajtásáról, valamint a munkában szerzett tapaszta
latokról.

b) A megyei politikai osztály vezetője a szükséges mér
tékben bocsássa a határőr felderítő szervek rendelke
zésére azokat az adatokat is, melyek a felderítő szer
vekkel fo lytatott konkrét együttműködés eredményes
ségét biztosítják és a határral összefüggő bűncselek
mények felderítésében adjanak fokozottabb segítséget.

IV.

14. A BM H atárőrség országos parancsnoka, törzsfőnöke és 
a felderítő osztály vezetője tegyen megfelelő intézkedése
ket a felderítő szervek irányító tevékenysége hatékonysá
gának növelésére. A központi vezetés erősítésével bizto
sítsák a kerületi felderítő szervek magasfokú szakirányí
tását.
a ) A felderítő osztály vezetője félévenként és határvi

szonylatonként határozza meg az alárendelt szervek 
részére a felderítés határon túli és belső vonatkozású 
soronlévő feladatait, a munka irányát és a végrehaj
táshoz szükséges módszereket.

b) A feldolgozó munkában jelentkező bonyolultabb ügye
ket központilag kísérjék figyelemmel, helyszíni konk
rét segítséggel, tanácsokkal és szükség esetén az ügy 
személyes koordinációra való átvételével biztosítsák 
a munka végrehajtását.

c) A felderítő osztály vezetője rendszeres időközönként
-  általában 3 - 6 hónaponként -  határviszonylaton
ként számoltassa be a kerületi felderítő szervek veze
tőit a határőrizeti feladatok végrehajtásáról és a BM
III. Főcsoportfőnökség szerveivel való együttműködés 
helyzetéről, valamint az általa m eghatározott felada
tok végrehajtásáról.
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d) Tegyen intézkedéseket a határon túli és a belső felde
rítés lehetőségeinek pontosabb egyeztetésére és ki
használására a jobban koordinált tevékenységre.

e) Jobban szerezzen érvényt a központi feladatoknak a 
határőregység operatív helyzetének megfelelő felbon
tására, különös tekintettel a határon túli operatív hely
zethez szükséges hálózatépítés és telepítés, ügynökök
foglalkoztatása, összeköttetés megszervezése és a tá rs
szervekkel történő együttműködés vonalán.

f) Tegye hatékonyabbá belső felderítés vonatkozásában 
az ügynökséggel kapcsolatos tevékenységet a ha tár
őrizetre veszélyes személyek felderítését, az ügyükben 
végzett feldolgozó munkát, a munkakapcsolatot és az 
együttműködés tökéletesítését a határőrség többi szer
veivel és a megfelelő belügyi szervekkel.

15. A BM H atárőrség illetékes parancsnokai, a felderítő szer
vek vezetőivel együtt rendszeresen elemezzék a határőri
zeti, politikai és az operatív helyzetet, vonjanak le követ
keztetéseket a határsértések okainak, módszereinek, irá
nyainak elemzéséből és határozzák meg a konkrét tenni
valókat.
a) Fordítsanak fokozott figyelmet a konspirációs szabá

lyok szigorú betartásával a felderítő és hadműveleti 
szervek, az őrsparancsnokok és a terü lettartó  felderítő 
tisztek közötti munkakapcsolat tartalm asabbá és rend
szeresebbé tételére.

b) A FEP-eken folyó állambiztonsági munkát -  a BM 
III/II- 9. Osztállyal és a BM H atárőrség határforgal
mi osztályával koordinálva -  segítsék, növelve a FEP 
állomány operatív felkészültségét. A FEP-eken felszín
re kerülő olyan operatív jelzésekről, adatokról, ame
lyek a határőr felderítés illetékességébe tartoznak, a 
FEP parancsnokok közvetlenül értesítsék a területileg 
illetékes határőr felderítő szervek vezetőit.

16. A BM H atárőrség országos parancsnoka, törzsfőnöke és 
a felderítő osztály vezetője tegyen intézkedéseket az el
lenőrzés hatékonysága növelésére.
A kerületi felderítő osztályokon (alosztályokon) szerve
zett célellenőrzések irányuljanak az operatív helyzet alap
ján, a munka általános és konkrét tartalm i kérdéseire és 
azok tökéletesítésére. A célellenőrzések helyét és idejét 
a felderítő osztály vezetője határozza meg.
A nyugati kerületek felderítő osztályait kétévenként, a 
többi viszonylat felderítő alosztályait háromévenként bi
zottságilag ellenőrizzék.

17. A BM H atárőrség a IV/I. Csoportfőnökséggel közösen -  
a BM III/I., III/II. Csoportfőnökségek segítségével -  
szervezzen magasabb szintű politikai és szakmai, vala
mint katonai továbbképzést a határőrfelderítés vezető 
állománya számára.
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1 8. A BM H atárőrség országos parancsnoka, s a határőr ke
rületek parancsnokai biztosítsák a felderítő szervek fel
adatai ellátásához szükséges anyagi és technikai eszközö
ket.

A felderítő osztály vezetője és a határőr kerületek parancs
nokai együttműködve a párt és politikai szervekkel a nevelés 
sokoldalú eszközeinek alkalmazásával növeljék a felderítő 
állomány hivatásszeretetét, felelősségérzetét.
Tegyék alkalmassá az érintett állományt a parancsban és a 
végrehajtási utasításban foglalt feladatok végrehajtására.

A távollévő m iniszterhelyettes helyett

KARASZ LAJOS s. k., NÉMETI JÓZSEF s. k.,
r. vezérőrnagy r. vezérőrnagy

BM III .  főcsoportfőnökhelyettes m iniszterhelyettes
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