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UTASÍTÁSA
a fontosabb katonai rendezvények operatív biztosításáról 

Budapest, 1988. július hó 12-én.

A fontosabb katonai rendezvények operatív biztosításával össze
függő szervezeti, együttműködési feladatok meghatározására és 
szabályozására kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. A Magyar Néphadsereg (a továbbiakban: MN) és a hazánk
ban ideiglenesen állomásozó szovjet Déli Hadseregcsoport (a 
továbbiakban: DHDSCS) fontosabb katonai rendezvényeinek 
(a továbbiakban: rendezvények) biztosítása az ellenséges hír
szerzők, ügynökök tevékenysége ellen a BM III. Főcsoport- 
főnökség ügyrendjében meghatározottak szerint a BM III/
II. és a BM III/IV. Csoportfőnökség feladata, melynek végre
hajtását a Belügyminisztérium szerveinek és szolgálati ágai
nak egyaránt elő kell segíteniük.

2. Az utasítás szempontjából fontosnak minősül minden olyan 
rendezvény -  harcgyakorlat, bemutató, éleslövészet, csapat- 
mozgás, magasabb szintű tanácskozás - , melynek megisme
rése esetén az ellenséges speciális szolgálatok a Varsói Szer
ződés (a továbbiakban: VSZ) tagállamainak, fegyveres erői
nek érdekeit jelentősen sértő vagy veszélyeztető adatok bir
tokába juthatnak.

3. A Magyar Népköztársaság területén az MN által önállóan, il
letve a VSZ Egyesített Fegyveres Erőinek (a továbbiakban: 
VSZ EFE) csapataival közösen végrehajtásra kerülő rendez
vények operatív biztosításának megszervezése, irányítása, 
koordinálása a BM III/IV. Csoportfőnökség feladata.
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4. A EM III/IV. Csoportfőnökség a rendezvények operatív biz
tosítása során az operatív erők, eszközök és módszerek össze
hangolt felhasználásával akadályozza meg az állam biztonsá
gát veszélyeztető rendkívüli események bekövetkezését, va
lamint azt, hogy a VSZ EFE ellen ellenséges tevékenységet 
folytató szervezetek, személyek az MN érdekeit jelentősen 
sértő vagy veszélyeztető adatok birtokába jussanak. Ennek 
érdekében:

a) a rendezvény biztosítására hozzon létre operatív csoportot. 
Az operatív csoport vezetőjét -  a rendezvény jellegétől 
és a részt vevő magyar, illetve az együttműködő nemzeti 
hadseregek állambiztonsági képviselői szintjétől függően -  
jelölje ki;

b) a katonai vezetők (parancsnokok) által a rendezvények vé
delme érdekében tett intézkedések -  álcázás, színlelt te
vékenység, dezinformáció -  végrehajtását segítse elő, el
lenőrizze azok betartását. Az operatív védelemmel össze
függő tevékenységet ennek figyelembevételével szervezze;

c) a rendezvények végrehajtásának időszakára tegyen haté
kony intézkedéseket -  komplex operatív akció, csapda, 
az MN erő- és eszközállományára épített rejtett figyelő- 
szolgálat -  a rendezvények környezetébe települt, illetve 
oda érkező ellenséges hírszerzők, ügynökök és hírforrá
saik felderítésére, tevékenységük dokumentálására, meg
akadályozására, leleplezésére;

d) a feladat végrehajtása során szorosan működjön együtt a 
BM III/II. Csoportfőnökséggel és a rendőr-főkapitányságok 
III/ II., továbbá közbiztonsági és közlekedési osztályaival, 
a DHDSCS Különleges Osztályával. Szélesebb körű VSZ 
gyakorlat esetén az érintett nemzeti hadseregek katonai 
elhárító szolgálataival. Az érintett szervek feladatai meg
szervezéséhez, végrehajtásához az igények meghatározásán 
túl biztosítsa a szükséges információk folyamatos átadását. 
Az államhatáron át történő csapatmozgások és a határőr
ség működési területét érintő rendezvények operatív biz
tosításába be kell vonni a területileg érintett határőr fel
derítő szervet.

5. A BM III/II. Csoportfőnökség nyújtson segítséget a BM III/ 
IV. Csoportfőnökség feladatainak végrehajtásához. Több me
gye területét érintő rendezvény esetén a rendőr-főkapitány
ságok III/II. osztályai feladatainak koordinálása céljából ve
gyenek részt a BM III/IV. Csoportfőnökség által létrehozott 
operatív csoportban.
A Magyar Népköztársaság államhatárát, valamint a BM Ha
tárőrség működési területét érintő rendezvény esetén a terü
letileg illetékes határőrkerület-parancsnokság felderítő szer
ve, két vagy több kerület működési területét érintő rendez
vény esetén a BM Határőrség Felderítő Osztálya is vegyen 
részt az operatív csoportban.

6. A rendezvények biztosításában érintett rendőr-főkapitánysá
gok III/II. osztályai a BM III/II. Csoportfőnökség szakirányí
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tása mellett alakítsanak ki folyamatos munkakapcsolatot a 
BM III/IV. Csoportfőnökség érintett osztályával, intézkedje
nek a szükséges rendőri erők bevonására. Biztosítsák az ál
lambiztonsági szempontból figyelmet érdemlő személyek ki
szűrését, felderítését, tevékenységük megakadályozását, do
kumentálását és leleplezését. A felmerült személyek ellenőr
zését -  illetékességüknek megfelelően -  katonai személyek 
esetében a BM III/IV. Csoportfőnökség, polgári személyek és 
külföldi állampolgárok esetében a BM III/II. Csoportfőnökség 
és a rendőr-főkapitányságok III/II. osztályai szervezzék meg.

7. A BM III/II. és a BM III/IV. Csoportfőnökség szervezze meg, 
hogy a Központi Kémelhárítási Adattár és a helyi kémelhárí
tási adattárak rendszerének, működésének szabályzata kiadá
sáról szóló 9/1984. és a III/IV. Csoportfőnökség operatív ve
zetési információrendszerének ideiglenes szabályzata kiadásá
ról szóló 6/1985. belügyminiszteri parancsban rögzített adat
szolgáltatás mindkét szerv részéről időben megtörténjen.

8. A DHDSCS által az MNK területén önállóan megtartásra ke
rülő rendezvény operatív biztosításának megszervezéséért, 
irányításáért, koordinálásáért országosan a BM III/II. Cso
portfőnökség felelős.

9. A DHDSCS önálló rendezvényei operatív biztosítását a BM 
III/II. Csoportfőnökség az utasítás 4. pont a)- c) alpontjai sze
rint végezze.

10. A stockholmi záródokumentumban rögzített katonai tevé
kenységgel összefüggő operatív feladatok irányításáért, a Tár
caközi Koordinációs Bizottság belügyminisztériumi képvise
lője, az állambiztonsági miniszterhelyettes, a konkrét felada
tok szervezéséért és végrehajtásáért a Tárcaközi Operatív Bi
zottság belügyminisztériumi tagozata a felelős.

11. A BM III. Főcsoportfőnökség illetékes önálló és a BM III/V. 
Csoportfőnökség érintett osztályai, valamint megyei szerveik 
tegyék lehetővé a rendezvények biztosításáért felelős szervek 
operatív eszközök alkalmazásával és egyéb speciális ellenőr
zéssel összefüggő igényeinek kielégítését.

12. A katonai objektumok védelmével összefüggő feladatokat a 
BM III/II. és a BM III/IV. Csoportfőnökség az ügyrendjük
ben meghatározottak szerint végezzék. Az egyes feladatok 
végrehajtására szükség esetén a BM III/II. és a BM III/IV. 
Csoportfőnökség külön intézkedjen.

13. Ez az utasítás a- kiadása napján lép hatályba, ezzel egyidejű
leg a 0023/1975. belügyminiszteri parancs hatályát veszti. Az 
utasítás rendelkezéseit a BM III/II. és a BM III/IV. Csoport- 
főnökség, valamint a rendőr-főkapitányságok állambiztonsági 
szervei állományának teljes, az egyéb érintett szervek illeté
kes állományának a szükséges mértékben oktatni kell.

FÖLDESI JEN Ő  s. k ,
r. altábornagy 

belügyminisztériumi államtitkár
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Készült: 320 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak.
Kapják: miniszterhelyettesek,

III. főcsoportfőnökség és ORFK főcsoportfőnök-helyettesek,
BM Határőrség országos parancsnoka,
BM Titkárság vezetője,
III. Főcsoportfőnökség és ORFK csoportfőnökei, 
csoportfőnök-helyettesei,
BM adatfeldolgozó és tájékoztatási csoportfőnök,
III. Főcsoportfőnökség önálló és beosztott osztályvezetői, 
Rendőrtiszti Főiskola parancsnoka és állambiztonsági tanszék 
vezetője, 
BM Tartalékostiszt-képző Iskola parancsnoka és állambiztonsági 
tanszék vezetője,
BM Belbiztonsági Osztály vezetője,
III/II. és III/IV. Csoportfőnökség alosztályvezetői,
BM HŐR felderítő osztály vezetője,
rendőr-főkapitányságok vezetői, állambiztonsági és közbiztonsági 
helyetteseik,
határőrkerület-parancsnokok,
rendőr-főkapitányságok állambiztonsági osztály-, alosztályveze
tői. - 4 -
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