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A M A G Y A R  N É P K Ö Z T Á R S A S Á G  
B E L Ü G Y M I N I S Z T E R É N E K

Tárgy:Ú j koordinációs rendszer bevezetése a FEP  pontokon.

Az elmúlt évek folyamán a Magyar Népköztársaság gazdasági és kultu
rális kapcsolatai a  kapitalista országokkal kiszélesedtek, ezzel párhuza
mosan jelentősen nőtt az idegenforgalom. Tapasztalataink szerint az 
imperialista hírszerzőszervek sokoldalúan felhasználják a  Magyar Nép- 
köztársaság _elleni aknamunkájukban az idegenforgalomból számukra 
adódó lehetőségeket.

Az ellenséges tevékenység elhárítása és visszaszorítása érdekében eddig 
is eredményes intézkedések történtek a határátkelőhelyek operatív le
hetőségeinek felhasználására és az ott folyó munka koordinálására. Ezen 
a téren jelentős előrehaladást értünk el és egyben értékes tapasztalato
kat is szereztünk, de munkánk színvonala, főleg pedig hatékonysága 
nincs arányban az egyre fokozódó követelményekkel.

Kedvezőtlenül befolyásolja az operatív tevékenység eredményességét 
az is, hogy e munka irányítása — mivel több szerv végezte ezt a felada
tot — nem egységes. Emiatt lényeges operatív adatok nem, vagy csak 
késve jutnak az illetékesek tudomására; az operatív akcióban és intéz
kedésekben átfedések történnek. Ezek a hiányosságok a munka eredmé
nyességét csökkentik és gyakran dekonspirációhoz vezetnek.

A határátkelőhelyeken folyó operatív munka hatékonyságának fokozása, 
az operatív intézkedések konspirációjának biztosítása szükségessé teszi 
a koordináció jelenlegi rendszerének további tökéletesítését, az egysé
ges irányítás szervezeti feltételeinek megteremtését. Ennek érdekében

1. A határátkelőhelyeken folyó operatív munka irányítását, átfogását 
és koordinálását továbbra is a BM III/II. Csoportfőnökség végezze. 
A Csoportfőnökségen biztosítani kell az egységes, központi irányí
tás feltételeit.

2. A BM III/II . Csoportfőnökség a határátkelőhelyeken — mindenek
előtt a nyugati állampolgárok nagyobb forgalmát lebonyolító 
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határállomásokon — az operatív munkával összefüggő feladatok telje
sítését a BM Hőr. Országos Parancsnokság illetékes Forgalom El
lenőrző Pontok (továbbiakban: FEP) parancsnokain és helyettesein 
keresztül valósítsa meg.

«f
Az utasítások és a< feladatokra vonatkozó eligazítások egységes ér
telmezése és a  konspiráció betartása érdekében biztosítani kell, 
hogy a határátkelőhelyeken az operatív munkával kap cső Latban in
tézkedési jogköre csak a FEP parancsnoknak (helyettesnek) legyen.

■m**

3. A FEP munkájában jelentkező kettőá1, de egységes feladatát kettős 
irányítással végezze az alábbiak szerint:

a) a  forgalom ellenőrzéséből fakadó hatósági feladatokat a jelenlegi 
gyakorlatnak megfelelően:

b) az állambiztonsági operatív jellegű feladatokat pedig a BM 
III/II. csoportfőnök (helyettese) közvetlen utasítása és irányí
tása szerint.

4. A BM Hőr. Országos parancsnoka, törzsfőnöke, illetve a Határfor
galmi Osztály vezetője alárendelt szervei útján biztosítsa, hogy 
ia BM III/II. csoportfőnök parancsom 3/b. pontban előírt feladatát 
maradéktalanul érvényesíthesse. A FEP-ek munkája felett ilyen 
szempontból is gyakoroljon ellenőrzést. Ugyanakkor a BM III/II. 
csoportfőnök (helyettese) a BM Hőr. Országos parancsnokát, törzs
főnökét és a Határforgalmi Osztály vezetőjét a  szükséges mérték
ben rendszeresen tájékoztassa a határátkelőhelyeken folyó operatív 
munka tapasztalatairól.

5. A FEP parancsnokai (helyettesei) maradéktalanul teljesíteni tartoz
nak azokat az elhatározásokat és feladatokat, amelyeket a  BM III. 
Főcsoportfőnökség operatív érdekei, a BM III/II. Csoportfőnökség 
illetékes vezetőinek intézkedései megkövetelnek.

6. A feladatokat a FEP-ek jelenlegi személyi állományára alapozva 
kell megoldani, ugyanakkor az eredményes végrehajtás érdekében
— különösen a  nagy nyugati forgalmat lebonyolító FEP-eket ille
tően — a BM III. Főcsoportfőnökség és a  BM Hőr. Országos Pa
rancsnokság állományából meg kell erősíteni, kellő operatív tapasz
talattal rendelkező és a határőrizeti munkában jártas beosztottak
kal.

7. A BM III/II. Csoportfőnökség biztosítsa, hogy a FEP-ek a koordi
nációs rendszer javításával a határátkelőhelyeken lévő valamennyi 
szerv munkájából adódó állambiztonsági lehetőségeket maximálisan 
kihasználják, valamint az ott szerezhető operatív jellegű adatokat, 
ügyjelzéseket gyorsan továbbítsák az intézkedésre jogosult köz
ponti operatív szervhez.

A koordinációs munka folyamatosságának érdekében — a további 
intézkedésig — a jelenleg meglévő koordinációs tisztek lássák el 
feladataikat.

8. A koordinációs munkára kijelöltek részére 1967. december 31-ig 
meg kell szervezni az alapkiképzést, a továbbiakban pedig biztosí
tani kell rendszeres operatív továbbképzésüket.
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Ennek érdekében a BM IV/I. Csoportfőnökség a BM Hőr. Országos 
Parancsnoksággal és a BM III/II. Csoportfőnökséggel közösen 
dolgozza ki a szakmai kiképzés, továbbképzés tematikáját.

9. A határátkelőhelyeken működő nem belügyi szervekkel való 
együttműködés kialakítására az új feladatoknak megfelelően a BM 
III/II. Csoportfőnökség a szükséges intézkedéseket tegye meg.

10. A jelen parancsomban elrendelt új koordinációs rendszert 1967. 
augusztus 15-ig be kell vezetni. Az illetékes miniszterhelyettesek 
parancsom végrehajtására adjanak ki közös utasítást.

E parancsom megjelenésével a  0016/1962. számú miniszteri parancsot 
hatályon kívül helyezem.

BENKEI ANDRÁS
belügym iniszter

K apják : M iniszterhelyettesek,
' BM I. főcsoportfőnök,

BM Hőr. K arh. Országos parancsnoka,
BM III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei, önálló osztályvezetői, 
BM II. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei,
BM I/I , II. csoportfőnök,
BM IV /I. csoportfőnök,
BM III/II. Csfség beosztott osztályvezetői, és ön. aloszt. vezetője, 
BM Hőr. Felderítő  Osztály vezetője,
BM Hőr. FEP parancsnoka,
Budapesti, megyei rendőrfőkapitányok.

K észült: 85 példányiban.
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B E L Ü G Y M I N I S Z T E R I  P A R A N C S  

V É G R E H A JT Á SI  UTASÍTÁSA
Budapest, 1967. évi október hó 10-én.

A Belügyminiszter elvtárs 022/1967. számú parancsának 10. pontjá
ban nyert felhatalmazás alapján — a határátkelőhelyeken folyó opera
tív munka hatékonyságának fokozása érdekében — az érintett szervek 
parancsnokait az alábbiakra

u t a s í t j u k :

1. A határátkelőhelyeken folyó operatív munka irányítását, összefogá
sát és koordinálását továbbra is a BM III/II. Csoportfőnökség vé
gezze. A III/II. csoportfőnök az egységes központi irányítás felté-

. teleinek további javítása érdekében a BM III. főcsoportfőnöknek 
| 1967. december 31-ig tegyen előterjesztést:

a) a határkoordinációs munka egységes irányítására és az idegen
forgalom ellenőrzésére létrehozott központi operatív szerv 
(III/II- 9. Osztály) munkájának tapasztalatairól;

b) az átkelőhelyeken folyó operatív munka közvetlen és közvetett 
irányításának rendjére és módjára vonatkozó javaslatairól.

2. Az 1/b. pontban foglaltak kidolgozásánál alapelvül szolgáljon:
a) a BM III/II. Csoportfőnökség a határátkelőhelyeken — minde

nekelőtt a nyugati állampolgárok nagyobb forgalmát lebonyo
lító határállomásokon — az állam biztonságával összefüggő fel
adatokat a  BM HÖR. Országos Parancsnokság illetékes szer
vein, vagy közvetlenül a Forgalmi Ellenőrző Pontok (továb
biakban FEP-ek) parancsnokain és azok helyettesein keresztül 
valósítsa meg;

b) a feladatok egységes értelmezése és a konspiráció biztosítása 
érdekében operatív intézkedési joga csak a FEP parancsnoká
nak (helyettesének) legyen. A további érdekelt szerv (KEOKH 
Vámőrség, IBUSZ beosztott, stb.) operatív intézkedést igénylő 
ügyben a FEP parancsnok (helyettes) elhatározásától függően 
tevékenykedjen;

c) a határátkelőhelyeken folyó operatív munkáról a BM HÖR. 
Országos parancsnoka, törzsfőnöke, és a Határforgalmi Osztály 
vezetője a szükséges mértékben és rendszeresen kapjanak tájé-

_ .  i  _
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koztatást a BM III/II. csoportfőnöktől (helyettesétől). Ennek 
alapján irányító és ellenőrző tevékenységükben a FEP parancs
nokok operatív munkájára is fordítsanak figyelmet.

3. A BM HÖR. FEP-eka munkájukban jelentkező kettős,/de egységes 
feladataikat kettős irányítással az alábbiak szerint végezzék:
a) a forgalom ellenőrzéséből fakadó hatósági intézkedéseket a je

lenlegi gyakorlatnak megfelelően, az idevonatkozó parancsok 
és utasítások betartásával teljesítsék:

b) a konkrét állambiztonsági operatív jellegű feladatoknál a  BM 
III/II. csoportfőnök (helyettese) közvetlen utasítása és irányí
tása szerint járjanak el.

4. A BM III/II. csoportfőnök szervezze meg az idegenforgalom szű
rését végző operatív szervek — határkoordináció, KEOKH, 
IBUSZ, szállodai ellenőrzés, vám, stb. — munkája során felszínre 
hozott operatív értékkel biró jelzések, egyéb adatok ellenőrzését 
és feldolgozását. »

5. A koordinációs rendszer, amely alapjában a FEP-ek határügyi 
munkában jártas parancsnokaira (helyetteseire) építve valósul meg, 
lehetővé teszi a  határátkelőhelyeken lévő valamennyi szerv munká
jából adódó állambiztonsági lehetőségek összefogását és hasznosí
tását.

Ennek érdekében:
j a) a koordinációs munkára kijelöltek részére 1967. október 1 — 30. 

között tanfolyamot-kell szervezni és meg kell kezdeni az érintett 
állomány operatív szakmai kiképzését, illetve a továbbiakban 
rendszeres operatív továbbképzésüket:

b) a  nagy nyugati forgalmat lebonyolító FEP-eket a BM III. Fő
csoportfőnökség és a BM HÖR. Országos Parancsnokság állo
mányából meg kell erősíteni kellő operatív tapasztalattal ren
delkező és a határőrizeti munkában jártas beosztottakkal.

6. A BM HÖR. Országos parancsnoka, törzsfőnöke, Határforgalmi 
Osztály vezetője, a BM III/II. Csoportfőnökségtől (a 2/c. pontban 
foglaltak szerint) kapott tájékoztatás alapján:
— gondoskodjon arról, hogy a BM III/II. Csoportfőnökségtől ka

pott tájékoztatást a BM HÖR. kerület parancsnokok a szük
séges mértékben megismerjék és munkájukban hasznosítsák;

— biztosítsa, hogy a FEP-ek parancsnokai (helyettesei) végrehajt
sák a BM III/II. Csoportfőnökség illetékes vezetőinek intézke
déseit, következetesen érvényesítsék a BM III. Főcsoportfőnök
ség operatív érdekeit.

7. A FEP-ek parancsnokai (helyettesei) az OHK útján a BM III/II- 9 
Osztálynak azonnal tegyenek jelentést:
a) a határátkelőhelyeken működő belügyi és nem belügyi szervek 

vonalán felmerült minden olyan jelzésről, adatról, amely az 
állambiztonsági operatív munkában felhasználható;

b) embercsempészésen, hamis, vagy hamisított (érvénytelen) úti
okmánnyal történő utazáson, ilyenek kísérletén tettenért, vagy 
azzal gyanúsítható személyekről;

c) külföldi diplomaták által elkövetett, vagy megkísérelt bármely 
bűncselekményről, a kapitalista országok diplomatáival kapcso-
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latos bármilyen jellegű operatív intézkedés foganatosítására 
alkalmas cselekményről;

d) külföldieknek 25 000 Ft értékhatárt meghaladó, vagy — érték
határra tekintet nélkül > — operatív szempontból érdemleges 
vám, illetve deviza-bűncselekmény elkövetésében történt tetten
éréséről;

e) külföldieknek állam elleni bűntett gyanúja miatt történt feltar
tóztatásáról, előállításáról, őrizetbevételéről, vagy velük szem
ben alkalmazott egyéb kényszerintézkedésekről;

f) felderített olyan eszközökről, amelyek ellenséges tevékenység 
kifejtésének elősegítésére szolgálhatnak, (fegyver, rádió adó
vevő készülék stb.);

g) a vámellenőrzés során felderített államtitkot képező, vagy nép- 
gazdasági érdekeket veszélyeztető olyan tudományos, vagy mű
szaki adatokról, dokumentumokról, amelyek kivitele engedély-*' 
hez van kötve, azonban szabályos kiviteli engedély hiányában 
lefoglalásra kerültek;

h) mindazon személyekről (állampolgárságra való tekintet nélkül), 
akik illetéktelenül állam, vagy hivatali titoknak minősülő kér
dések után érdeklődnek, megvesztegetési kísérletet tesznek.

\ v  ' i

8. Az ellenséges szándékú személyek felderítése, lojális és szimpati
záns személyek tippként -való felkutatása érdekében az állambiz
tonsági munka követelményeinek megfelelően a FEP-ek parancs
nokai (helyettesei) kísérjék figyelemmel a kapitalista országok ott 
megforduló állampolgárait. A fentiek alapján — a  figyelmet ér
demlő esetekben — rendszeresen tájékoztassák a BM III/II. Cso
portfőnökséget.

9. A FEP parancsnokok (helyettesek) intézkedései — a kapitalista or
szágok állampolgárain kívül — kiterjednek a magyar és szocialista 
országok be- és kiutazó állampolgáraira is, ha azok az állam biz
tonságát veszélyeztető tevékenységet fejtenek ki, illetve a 7. pont
ban foglalt cselekmények valamelyikét megvalósítják.

10. A FEP parancsnokai biztosítsák, hogy a határátkelőhelyeken a po
litikai vagy köztörvényes bűncselekmény elkövetésével gyanúsít
ható (vám- és devizabűntett, tiltott határátlépési kísérlet, stb.) vagy 
tettenért személyek — mindaddig, amíg ügyükben az operatív 
vagy nyílt intézkedés célszerűségét nem határozták el — ne 
dekonspirálódjanak. Gondoskodjanak arról, hogy az ügyben kelet
kezett dokumentációk illetéktelenek kezébe ne kerülhessenek.

11. A BM III/II. Csoportfőnökség segítse elő az operatív szervek 
határátkelőhelyeken történő akcióit és biztosítsa azok fedését, 
konspirációját.

12. A vámszervek szolgálati lehetőségei állambiztonsági érdekből 
történő felhasználását, a vámszervekkel történő zavartalan együtt
működést, a BM III/II. Csoportfőnökség szervezze meg.

13. A koordinációs munka folyamatosságának érdekében az illetékes 
megyei szervek biztosítsák, hogy a jelenlegi koordinációs tisztek 
a  további intézkedésig lássák el feladataikat.

14. A BM III. Főcsoportfőnökség érintett megyei szervei a  határátkelő- 
helyeken jelenleg is folytatott operatív ellenőrző tevékenységüket 
tovább végezzék, Minden olyan adatot, amely a határkoordinációs
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munka hatékonyságát tudja elősegíteni, vagy operatív szempontból 
figyelmet érdemel jelentsék a  BM III/II. Csoportfőnökségnek.

15. A BM III/V. csoportfőnök biztosítsa, hogy elsősorban az I-es kate
góriába sorolt határátkelőhelyek megfelelő operatív-technikai esz
közökkel (fotó, levélbontó-felszerelés, magnetofon stb.) rendelkez
zenek. A FEP-ek technikai ellátottságát az okmányellenőrzés vo
nalán is fejleszteni kell.

16. Az operatív akciók konspirációjának biztosítása érdekében (első
sorban a fő vonalakon) mielőbb ki kell alakítani az e célra meg
felelő helyiségeket.

17. A BM III/II. Csoportfőnökség — a BM HÖR. illetékes szervével 
közösen—  1967. december 31-ig dolgozza ki a FEP-ek operatív 
tevékenysége rendszeres és hathatós ellenőrzésének módszerét és 
gyakorlatát. Az irányítás, ellenőrzés, intézkedések adminisztráció-«, 
ját a felelősség kidomborítása stb. érdekében.

18. Jelen utasítás megjelenésével lép hatályba egyidejűleg — a  007/
1965. sz. miniszterhelyettesi utasítás I/4 , II/10, III /5 - 8. pontjai, 
melyek a határátkelőhelyeken folyó koordinációs tevékenységet 
szabályozták — hatályukat vesztik.

RÁCZ SÁNDOR s. k., , NÉMETI JÓZSEF s. k.
r. vezérőrnagy r. vezérőrnagy

m in isz terhe lye ttes m in iszterhelyettes

F elterjesztve: M iniszter e lv társnak ,
K ap ják : M iniszterhelyettesek,

BM I. főcsoportfőnök,
BM III. főcsoportfőnökhelyettesek,
BM HÖR. Országos parancsnoka,
BM III. Fcsfség csoportfőnökei, csoportfőnökhelyet tesei ,
önálló és beoszto tt osztályvezetői, önálló a lo. vez.,  +  2 pld. a III/II- 9. Oszt.-nak) 
BM II. Fcsfség csoportfőnökei,
BM I/I.., I/II. csoportfőnök,
BM IV /I. csoportfőnök,
BM HÖR. H atárforgalm i Osztály vezetője (3 pld.),
BM HÖR. Felderítő  Osztály vezetője,
B udapesti és m egyei rendőrfőkapitányok.

K észült: 120 példányban.
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