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a szomszédos szocialista országok rendőri szerveivel 
folytatott határmenti együttműködés 

és a határtalálkozók rendjének szabályozására

Budapest, 1983. évi március hó 28-án.

A szomszédos szocialista országok rendőri szerveivel folytatott ha
tármenti együttműködés az elmúlt időszakban kölcsönösen segítet
te az együttműködő szervek bűnüldöző munkáját. Erősítette a szer
veink közötti fegyverbarátságot és részét képezi a szocialista orszá
gok közötti sokoldalú testvéri együttműködésnek. Az elért ered
mények és a kialakult gyakorlat figyelembevételével, a közbizton
ság további szilárdítása, a bűnmegelőzés és a bűnüldözés hatéko
nyabbá tétele érdekében a határmenti együttműködés továbbfej
lesztése, formáinak és módszereinek egységesítése szükséges.
A Magyar Népköztársaság Belügyminisztériumának a Csehszlo
vák Szocialista Köztársaság Belügyminisztériumával 1973. decem
ber 17-én, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Belügy
minisztériumával 1968. március 22-én, illetve 1981. október 5-én, 
a Román Szocialista Köztársaság Belügyminisztériumával 1969. 
november 23-án, valamint a Szovjet Szocialista Köztársaságok 
Szövetségének Belügyminisztériumával 1970. április 10-én kötött 
kétoldalú megállapodásokra figyelemmel, kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. A határmenti együttműködés keretében
a) a csehszlovák határszakaszon:

-  a Nyugat-Szlovákiai Kerülettel (Bratislava) a Győr- 
Sopron megyei (Győr) és Komárom megyei (Tatabánya),

-  a Közép-Szlovákiai Kerülettel (Banska Bystrica) a Nóg
rád megyei (Salgótarján),
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-  a Kelet-Szlovákiai Kerülettel (Kosice) a Borsod-Abaúj- 
Zemplén megyei (Miskolc)

rendőr-főkapitányságok vezetői és közbiztonsági helyette
seik;

b) a jugoszláv határszakaszon:
-  az Osijeki Közbiztonsági Központ vezetőjével és a Beli 

Manastiri Közbiztonsági Állomás vezetőjével a Baranya 
megyei,

-  a Suboticai Közbiztonsági Osztály vezetőjével és a Som
bori Belügyi Államtitkárság vezetőjével a Csongrád 
megyei,

-  a Varazdini Közbiztonsági Központ vezetőjével, a Ca
koveci Közbiztonsági Állomás vezetőjével és a Murska 
Sobotai Közbiztonsági Igazgatóság Belügyi Szolgálat 
vezetőjével a Zala megyei

rendőr-főkapitányságok vezetői és közbiztonsági helyette
seik;

c) a román határszakaszon:
-  az Arad megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjével a 

Békés megyei,
-  a Timis megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjével a 

Csongrád megyei,
-  a Bihar megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjével a 

Hajdú-Bihar megyei,
-  a Satu Mare megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjével 

a Szabolcs-Szatmár megyei
rendőr-főkapitányságok vezetői és közbiztonsági helyette
seik;

d) a szovjet határszakaszon:
-  a Szovjetunió Belügyminisztériumának meghatalma

zott képviselői, a Kárpáton-túli Területi Belügyi Cso
portfőnökség, a Magyar Népköztársaság Belügyminisz
tériumának esetenként meghatalmazott képviselői és a 
Szabolcs-Szatmár megyei Rendőr-főkapitányság veze
tője és közbiztonsági helyettese a hatáskörükbe tartozó 
és konkrét rendőri ügyekben,

-  a Szovjetunió Belügyminisztériuma Lvovi Szállításbiz
tonsági Csoportfőnökség vezetője és a Szabolcs-Szat
már megyei Rendőr-főkapitányság vezetője és közbiz
tonsági helyettese, a csapi vasútállomás belügyi osztály 
vezetője és a Kisvárdai Járási Rendőrkapitányság veze
tője vasúti szállításokkal összefüggő kérdésekben

jogosultak közvetlen tárgyalások folytatására és közös in
tézkedések végrehajtására.
Halaszthatatlan esetben -  akadályoztatásuk esetén -  a 
főkapitány elvtársak, illetve közbiztonsági helyetteseik 
konkrét ügyben megbízást adhatnak osztályvezetőiknek a 
közvetlen kapcsolat felvételére és tárgyalás folytatására.
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A főkapitány vagy közbiztonsági helyettese által vezetett 
delegációban az érintett rendőri szakosztály vezetője (meg
bízottja) és szükség esetén az érintett határkerület parancs
noka (megbízottja) is részt vehet.

2. A felhatalmazás a felsorolt szervekkel való kapcsolattartásra 
vonatkozik és kizárólagos.
Az érintett megyei rendőr-főkapitányságok a központi szervek 
és más megyék kérései alapján is kezdeményezhetnek határ
találkozót.

3. A kijelölt megyei rendőr-főkapitányok és közbiztonsági he
lyetteseik információcsere keretében személyes tárgyalásokat 
folytatnak és adatokat cserélnek a megye-, illetve a kerület 
székhelyén, vagy illetékességi területükön közösen meghatáro
zott helységben, illetőleg a közös határszakaszon levő határál
lomáson.

4. A kapcsolattartás általános módja a személyes megbeszélés 
és feljegyzés átadása-átvétele. Sürgős esetekben a hírváltás 
hírközlő eszközökön is történhet (telefon, telex, távgépíró), va
lamint ilyen úton továbbíthatók a sürgős jellegű válaszok is.

5. A kijelölt megyék évente két alkalommal értékeljék az együtt
működés tapasztalatait és határozzák meg a következő időszak 
közös feladatait, a végrehajtásra kerülő razziák időpontját, 
célját, személyi és tárgyi feltételeit.

6. A BM Titkárság vezetője a kijelölt főkapitány és közbiztonsá
gi helyettes elvtársakat lássa el szolgálati útlevéllel.
A határátlépéshez előzetesen a közbiztonsági miniszterhelyet
testől kell engedélyt kérni.

7. A határmenti együttműködés során felmerülő költségeket a 
fennálló rendelkezések szerint kell előlegezni és elszámolni.

8. A határmenti együttműködés célja:
a) tájékoztatás és információcsere a megyére és határmenti 

területekre vonatkozóan a bűnözés alakulásáról, a megelő
zés és felderítés tapasztalatairól, különösen:
-  a bűnüldöző munkát és a közrend-közbiztonságot érin

tő fontosabb jogszabályokról, rendelkezésekről,
-  a felderített jelentősebb bűncselekményekről, bűnelkö

vetési módszerekről,
b) konkrét bűnügyek megelőzésében, felderítésében, nyomo

zásában információcsere és kölcsönös segítségnyújtás,
c) együttműködés a közlekedésrendészet és az igazgatásrendé

szet (útlevél, idegenrendészet, rendészet) egyes, kölcsönös 
érdeklődésre számot tartó területein.

9. Az együttműködés fő területei:
a) a súlyos életellenes, nagy kárt okozó, illetve sorozat bűn- 

cselekmények felderítése,
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b) a mozgó- és utazó bűnözők tevékenységének felderítése, 
megelőzése, különös tekintettel a veszélyes- és cigánybűnö
zőkre,

c) a vasúti szállítmányok, a tranzit forgalom ellenőrzése, biz
tosítása, az átmenő szolgálatra történő vezénylések figye
lemmel kísérése,

d) az ismert nemzetközi bűnelkövetők tevékenységének ellen
őrzése, a velük kapcsolatos információk cseréje,

e) vámáruk, fizetőeszközök csempészetére vonatkozó, különö
sen a nemzetközi közúti áruforgalom felhasználásával elkö
vetett szervezett árucsempészetre vonatkozó adatok cse
réje,

f) a kábítószer és a pszichotrop anyagok csempészete, forgalomba 
h o z a t a l a , különös tekintettel a nemzetközi csempész 
csoportok tevékenységére vonatkozó információk közlésére.

g) hamis pénz és pénzhelyettesítő eszközök forgalmazására 
vonatkozó adatok cseréje,

h) a szökésben levő bűntettesek, eltűnt személyek, ellopott 
gépjárművek és tárgyak körözése,

i) ismeretlen holttestek azonosításában történő közreműködés,
j) a határterületre kiterjedő közbiztonsági razziákról szükség 

esetén előzetes tájékoztatás adása, koordinált intézkedés 
kérése,

k) tájékoztatás természeti katasztrófa esetén a két ország kö
zötti útvonalnak, vagy egyes szakaszainak elzáródásáról, 
ha emiatt a forgalom elterelése, átirányítása válik szüksé
gessé ;
-  veszélyes anyagot szállító vagy más járművek ütközé

séből eredő olyan veszélyhelyzetről, amely a közlekedés 
biztonságát zavarja,

-  közúti közlekedési balesetről, ha a körülmények gyors 
tisztázása szükséges,

-  kulturális, sport vagy egyéb turista jellegű -  a szoká
sosnál nagyobb -  közúti forgalomról,

-  indokolt esetben az idegenrendészeti kényszerintézke
dések alá vont személyekről.

10. A együttműködés formái, különösen:
-  információk cseréje,
-  kérésre: adatmegállapítás és közlés (tartózkodási hely, la

káscím megállapítás stb.),
-  körözési információk átadása (személyekre és tárgyakra 

vonatkozóan), fényképfelvételek, azonosítási anyagok és 
megállapítások rendelkezésre bocsátása,

-  nyilvántartási adatok közlése (büntetési, eljárási előzmény 
stb.),

-  feljegyzések, iratmásolatok átadása-átvétele.
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11. A határmenti együttműködés keretei között nem teljesíthetők 
azok a kérések, amelyek az országaink között hatályos bűn
ügyi jogsegély-, illetve kiadatási egyezmény rendelkezéseinek 
hatálya alá tartoznak.

12. A kölcsönös tájékoztatás, az ügy sürgősségétől és fontosságá
tól függően, szóban vagy írásban történik. Indokolt esetben 
kérni lehet szóbeli megkeresés írásbeli megerősítését.

13. A tényállás tisztázása érdekében együttműködő szocialista or
szágok rendőri szervének képviselői szükség esetén jelen lehet
nek a felvilágosítást adó személy, vagy a szakértő meghallga
tásánál, a tanúk szembesítésénél, a helyszíni szemlén, a sze
mélyazonosításnál és a boncolásnál, azonban eljárási cselekmé
nyeket nem végezhetnek.

14. A bűnügyi operatív felderítő munka hatékonyabbá tétele, a 
nemzetközi bűnözés eredményesebb megelőzése és felderítése 
érdekében, kölcsönös alapon, nyílt és titkos forrásból szárma
zó információk cseréjére, hírigények meghatározására, opera
tív akciókban történő együttműködésre kerülhet sor.

15. Az együttműködés során fokozott figyelemmel kell lenni az 
állami és szolgálati titok megóvására, a konspirációs szabá
lyokra, az operatív erők és módszerek védelmére, az előzetes 
belső (bűnügyi és állambiztonsági szerveket érintő) koordiná
cióra.
„Szigorúan titkos” minősítésű forrásból származó bűnügyi 
operatív adatoknak a forrás megjelölése mellett történő kiadá
sát, indokolt javaslat alapján, a közbiztonsági miniszterhelyet
tes engedélyezi.

16. A közbiztonsági miniszterhelyettes engedélyezi:
-  az együttműködő külföldi szocialista ország bűnügyi rend

őri szervének határtalálkozón előterjesztett indítványát 
hálózati személy előre jelzett feladattal történő beutazta
tására,

-  a szerveinknek ezzel összefüggő operatív tevékenységét, 
beleértve hálózati személy felfedett kiutaztatását is.

17. A megyei rendőr-főkapitányságok a hatáskörükbe utalt ügyek 
jellegétől függően a döntések, illetve az intézkedések megho
zatala előtt a szükséges koordinációt végrehajtják.
Az állambiztonsági érdekeket érintő kérdésekről előzetes tá
jékoztatást kell adni a BM III. Főcsoportfőnökség illetékes 
szervének és ki kell kérni állásfoglalásukat.

18. A kijelölt megyei rendőr-főkapitányságok a határtalálkozók
ról, az általuk továbbított és hozzájuk érkezett híranyagokról 
a tett intézkedésekről 48 órán belül terjesszenek fel jelentést 
a közbiztonsági miniszterhelyettesnek. Sürgős esetben a jelen
tés távgépírón is felterjeszthető.

19. A BM Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya 1983. december 31-ig 
értékelje a határmenti rendőri együttműködés eredményessé-
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gét, tegye meg, illetve javasolja a szükséges intézkedéseket.
Ezt követően a határmenti együttműködés tapasztalatairól 
kétévenként terjesszen fel jelentést.

20. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit az 
érintett állománnyal ismertetni kell. A rendőr-főkapitánysá
gok vezetői biztosítsák és segítsék a határmenti rendőri szer
vek együttműködését.

21. A BM Határőrség Országos Parancsnoksága és a BM Nemzet
közi Kapcsolatok Osztálya a határmenti rendőri együttműkö
dés megszervezéséhez és lebonyolításához nyújtson segítséget.
A BM I/2. Osztály vizsgálja meg a híreszközökön történő 
kapcsolattartás lehetőségét és helyzetét, ennek feltételeit biz
tosítsa.

22. Jelen utasítás kiadásával egyidejűleg a 0013/1964. sz. minisz
teri utasítás hatályát veszti.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k.,
belügyminiszter

Készült: 160 példányban. 
Kapják: elosztó szerint.
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