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B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M   SZIGORÚAN TITKOS!

10- 22/16/1973.  

      

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

016. szám ú

U T A S Í T Á S A

Budapest, 1973. évi július hó 4-én.

Tárgy: A BM állambiztonsági szerveinek az ifjúság védelmével 
kapcsolatos feladatai.

A Magyar Népköztársaság állama és valamennyi, intézménye meg
különböztetett gondot fordít a felnövekvő nemzedék nevelésére, 
megfelelő életkörülményeinek biztosítására. Megteremti, és állan
dóan fejleszti az ehhez szükséges politikai és gazdasági feltételeket. 
Ennek a folyamatnak egy újabb állomását jelenti, hogy az ország- 
gyűlés — az MSZMP KB 1970. februári állásfoglalása alapján — 
megalkotta az 1971. évi IV. sz. törvényt, amely valamennyi érintett 
szerv, intézmény kötelezettségeit rögzíti.

Hazánkban az ifjúság döntő többsége magáénak vallja a szocializ
mus célkitűzéseit, részt vállal a társadalom törekvéseiből, helyesli 
és támogatja pártunk politikáját, becsületesen dolgozik, tanul, tel
jesíti állampolgári kötelezettségeit.

Külső és belső ellenséges erők, valamint bűnöző elemek tudatos,, 
romboló hatása, a családi és közösségi nevelés bizonyos hiányossá- 
gai, a fiatalok egy részét politikailag közömbössé, más részét fogé
konnyá teszi a különböző ellenséges ideológiai áramlatok iránt, 
amelyek hatására világnézeti kialakulásuk lelassul, törést szenved. 
Szocialista társadalmunk eredményeit természetesnek tartják, hiá
nyosságaival, ellentmondásaival szemben türelmetlenek. Egy ré
szük hajlamos illúziókat táplálni a kapitalista rendszerrel kapcso
latban. Egy elég széles réteg érzékeny az ellenséges nyugati pro
pagandára és egyéb hatásokra. Körükben esetenként a társadalmi 
együttélés szabályainak semmibevevése, a jogtisztelet hiánya ta
pasztalható, ennek következtében egy töredék — de figyelmen kí
vül nem hagyható — rész eljut a politikai bűncselekmények elkö
vetéséhez.
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A fiatalok körében tapasztalható bűnözés alakulására komoly be
folyásolási tényezőként hatnak a nacionalizmus — ennek különbö
ző válfajai, mint pl.: az antiszemitizmus, cionizmus, — a jobb és 
baloldali revizionizmus, az egyházi reakciós ideológia, illetve az 
ezeket képviselő ellenséges körök.

Ellenséges céljaik érvényre juttatására kidolgozott taktikájuk és 
módszereik több vonatkozásban árnyaltabbak, sokrétűbbek, az 
egyes ifjúsági rétegek sajátosságait jobban figyelembe veszik. Tö
rekednek a legális lehetőségeket (ifjúsági klubbok, amatőr együtte
sek fellépései, különböző szociológiai felmérések, kulturális, politi
kai és sport rendezvények, az idegenforgalom, az ifjúsági turizmus 
stb.) ellenséges céljaikra felhasználni.
Az utóbbi években a fiatalok egy szűkebb körében előtérbe került 
a nyilt szembehelyezkedő, esetenként erőszakos magatartás. Az el
lenséges, illetve túlzó követeléseknek, véleményeknek röplapokon, 
felhívásokban is hangot adnak. A társadalmi, nemzeti ünnepein
ken, főleg 1969-től megfigyelhető nacionalista tüntetések m utat
ják, hogy a burzsoá nacionalizmus tudatos felszitásával sikerült ta
pasztalatlan fiatalokat megtéveszteni, ellenséges jelszavakkal ese
tenként az utcára is kivinni. Az ellenséges erők fokozott reménye
ket fűznek az ezekben résztvevő fiatalokhoz és azokhoz, akiknek 
magatartásában bármely irányú, mértékű oppozíció tapasztalható 
a hatalommal szemben.

Mindezek következtében továbbra is magas a politikai jellegű bűn- 
cselekményeket elkövetők között a fiatalok száma. A büntető eljá
rás keretében felelősségre vontakon túl, figyelmet érdemlő azoknak 
a száma is, akik elkövetett cselekményük társadalmi veszélyessé
gének alacsony volta és egyéb körülményeik figyelembevételével, 
büntető eljárás mellőzésével részesültek, politikai, adminisztratív 
felelősségre vonásban.

Az ifjúságvédelem állambiztonsági feladatai ellátásában bizonyos 
előrelépés tapasztalható. Szerveink érezhetően nagyobb figyelmet 
fordítanak e feladatokra. Gyorsabban reagálnak a megtörtént ese
mények realizálására. Javult a szervek együttműködése. Az elért 
eredmények mellett azonban a munkában jelentkeznek további 
gondok is. Bizonyos hibákat nem sikerült a követelményeknek 
megfelelő mértékben és ütemben felszámolni. Nem fejlődtek kielé
gítően az operatív pozíciók, hiányosak ismereteink a készülő ellen
séges tevékenységről, tervekről. Vannak fogyatékosságok a felada
tok egységes értelmezésében, a munkaszervezésben, a szakirányí
tás hatékonyságában.

Az ifjúságvédelmi munka eredményesebbé tétele érdekében a BM 
III. Főcsoportfőnökség érintett szerveinek vezetőit és beosztottait 
az alábbiak végrehajtására

u t a s í t o m :

1. A fiatalkorúak és az ifjú felnőttek — továbbiakban fiatalok — 
védelmében folytatott állambiztonsági munka az ellenséges te
vékenység gyors és maradéktalan felderítésére, a bűnözés 
megelőzésére, megakadályozására, az elkövetett jogsértések 
megszakítására irányuljon.

— 2 —

ÁBTL - 4.2 - 10 - 22/16/1973 /2



Szerveink a felderítő és megelőző, nyomozati tevékenységet a 
szocialista törvényesség szigorú betartásával, a jogalkalmazás 
jogpolitikai elveinek következetes érvényesítésével végezzék. 
A megelőző intézkedések és a felelősségrevonás alkalmazása
kor differenciáljanak, jobban vegyék figyelembe a fiatalok 
életkori sajátosságait, befolyásolhatóságukat és nevelhetőségü
ket.

2. Az ellenséges elemek befolyásának csökkentése érdekében fel 
kell deríteni azokat, akik:
a) az imperialista ideológiai diverzió hatására külső ellenséges 

szervezettel; hazánkkal szemben ellenséges tevékenységet 
folytató személyekkel, csoportokkal állnak aktív kapcsolat
ban;

b) a külső és belső ellenséges elemek hatására, kezdeményezé
sére vagy felhívására különböző ellenséges — nacionalista, 
anarchista, revizionista, álbaloldali stb. — politikai plat
formról támadják — mindenekelőtt az ifjúságot érintő kér
désekben— , a párt politikáját, a kormány intézkedéseit, 
társadalomellenes, rendbontó magatartást tanúsítanak;

c) szovjetellenes, szocialista tábor ellenes propagandát folytat
nak, nacionalizmus, antiszemitizmus, cionizmus szításával 
másokat is befolyásolni, maguk mellé állítani igyekeznek; 
célzatosan a nemzeti érzések túihajtására törekednek;

d) az ellenséges szervezetek, személyek, propaganda és más 
szervek befolyására szembefordulnak társadalmi rendsze
rünkkel, tevékenységükben a legális lehetőségek ellenséges 
célra történő felhasználása, szervezettségre, illegációra irá
nyuló törekvés tapasztalható.

3. Szerveink ifjúságvédelmi tevékenységükben fordítsanak foko
zottabb figyelmet a társadalomellenes magatartást kiváltó okok 
felkutatására, a bűnözést elősegítő körülmények, és negatív 
tendenciák vizsgálatára. Ennek feltételeit szervezeti vonatko
zásban is ki kell alakítani.

4. A BM III. Főcsoportfőnökség operatív szervei az ifjúság foko
zott védelmének biztosítása érdekében kölcsönös tájékoztatás-

, sál, gyors adatcsere megvalósításával gondoskodjanak arról, 
hogy az ellenséges tevékenységre utaló híranyagok, értesülé
sek időben eljussanak az intézkedésre illetékes szervekhez.

5. A BM III. Főcsoportfőnökség szerveinek az ifjúságvédelmi 
munkában érvényre kell juttatni:
— Az ellenséges tevékenységre utaló információk gyors ellen

őrzését, Az ügyekben a szervezők, hangadók, az illegális 
csoportok, szervezetek létrehozását tervező, valamint a tu 
datos ellenséges befolyásolásra törekvő személyek felderí
tését, tevékenységük dokumentálását, felelősségrevonásuk 
kezdeményezését.

— Hatékony, összehangolt intézkedésekkel a bűncselekmé
nyek kifejlődésének, szélesedésének, a bűntett elkövetésé
nek megakadályozását.
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— A megtörtént bűncselekmények vagy jogsértések gyors fel
derítését, differenciált felelősségrevonás alkalmazását, az 
utóellenőrzés megfelelő megszervezését.

— Az ellenséges tevékenységre különösen érzékeny területek 
(objektumok) problémáival való kiemelt foglalkozást.

— A fiatalok nagyobb tömegét mozgósító politikai demonstrá
ciók, kulturális és sportrendezvények biztosítása érdekében 
tett összehangolt intézkedéseket.

6. Az ifjúság védelmének alapelve továbbra is a fiatalok veszé- 
lyeztetettségi helyzetének felismerése, a bűncselekményektől 
való visszatartás legyen.

a) A megelőzést elősegítő operatív intézkedésként kell alkal
mazni:

— az ellenséges személyek elrettentését, körükben a zavar
keltést, lejáratást, szembeállítást, stb.;

— a félrevezetettek álláspontjának, magatartásának pozi
tív irányba történő befolyásolását.

b) Az esetek és körülmények alapos mérlegelése után — a jog- 
politikai elveknek megfelelően — fokozottan törekedni kell 
nevelő jellegű intézkedésekre. Az intézkedések egyidejűleg 
szolgálják a bomlasztást, leválasztást és elszigetelést. Ezért 
kezdeményezni kell:
— gyermekkorúaknái szülők, hozzátartozók, illetve neve

lők figyelmeztetését;
— fiatalkorúaknál munkahelyi vezetők, vagy szülők jelen

létében történő figyelmeztetést;
— iskolai fegyelmi eljárást;
— munkahelyi fegyelmi, társadalmi bírósági eljárási-.;
— szabálysértési eljárás lefolytatását;
— rendőrhatósági figyelmeztetést.

Felnőttkorú fiatalok esetében a felsoroltakon kívül — szük
séges mértékben — alkalmazzák:
— a lakóhelyről történő kitiltást;
— rendőri felügyelet alá helyezést.

7. A parancsnokok biztosítsák, hogy az ifjúságvédelmi területen 
dolgozó operatív állomány felfogásában és gyakorlati munká
jában jusson érvényre:

a) a fiatalok és nevelésükkel, képzésükkel hivatásszerűen fog
lalkozók fokozott védelme a külső és belső ellenséges tevé
kenységgel szemben;

b) a felderítettségen alapuló operatív megelőzés módszerének 
alkalmazása, a kisebb súlyú társadalomellenes cselekmé
nyek bűncselekményekké fejlődésének megakadályozása; a 
bűntetteket kiváltó, előidéző objektív és szubjektív okok, 
körülmények körültekintő vizsgálata;
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c) fiatalkorú bűnelkövető esetében:
— ha cselekményét felnőtt személyek bűnös magatartásá

nak hatására követte el, a felbujtók büntetőjogi felelős
ségre vonásának kezdeményezése;

— ha nevelésének elhanyagolása volt a cselekmény elköve
tésének oka, az illetékes felnőttek erkölcsi, politikai — 
szükség szerint — büntetőjogi elmarasztalása;

d) a fiatalos meggondolatlanság, virtuskodás, ellenzékieskedés, 
valamint tudatos és elszánt ellenséges tevékenység közötti 
különbségtétel;

e) az illetékes társadalmi és állami szervekkel való együttmű
ködésre, a társadalmi erők bevonására, a célszerű propa
ganda kezdeményezésére irányuló törekvés.

8. Az ifjúságvédelmi munkában szélesíteni kell azokat a forráso
kat, amelyek növelik szerveink informáltságát, biztosítják a te
rületen ellenséges tevékenységet folytató személyek, csoportok 
leleplezését. Felderítésük érdekében a BM III. Főcsoportfőnök
ség illetékes szervei az ifjúságvédelem állambiztonsági felada
tait vonalas és objektumi elvek alapján végezzék.

Vonalas elv alapján kutassák fel az ellenséges elemeket:
— az egyetemi, főiskolai hallgatók és oktatók körében,
— a középfokú intézmények tanulói és oktatói körében,
— nyugati ellenséges ifjúsági szervezetekkel, propagandaszer

vekkel kapcsolatban állók körében,
— nemzetközi építőtáborokba, nyári egyetemekre, nemzetkö

zi szemináriumokra és konferenciákra, ösztöndíjjal tanul- 
mányutakra és ifjúsági rendezvényekre utazók körében,

— a legális, féllegális és illegális ifjúsági klubokban,
— a közösségellenes, antiszociális magatartást tanúsító, ellen

séges cselekményekre, renitenskedésre, rendbontásra haj
lamos fiatalok körében (ga]erikban),

— a sportoló fiatalok és sportvezetők meghatározott körében.
Az elhárítási vonalakon beiül kell kiemelni és megszervezni az 
operatív biztosítását azoknak az objektumoknak, (mindenek
előtt felsőoktatási intézmények) amelyekhez a vonalon folyó el
lenséges tevékenység, illetve az ellenséges tevékenységet foly
tató személyek kapcsolódnak.
Az ifjúság nevelését és foglalkoztatását biztosító objektumok
ban az állambiztonsági szempontból indokolt helyeken — az 
adott operatív helyzet alapján — kell az elhárítást megszervez
ni. A differenciálást a kiemelt objektumokban is alkalmazni 
kell. Ennek elősegítése érdekében:
— az elhárításra kiemelt objektumokban a BM II1/III. Cso

portfőnökség és a budapesti, megyei rendőr-főkapitánysá
gok III/III-as osztályai végezzenek elhárító munkát; a BM 
más szervei operatív intézkedéseket csak az objektumtartó 
szerv tudtával és segítségével foganatosíthatnak;
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— kiemelten foglalkozzanak azokkal a jelzésekkel, melyek 
olyan szakon, tanszéken keletkeznek, ahol a tudományos 
munka szorosan kapcsolódik a KGST titkaihoz, illetve részt 
vesznek az együttműködési tervek kidolgozásában;

— a középfokú iskolák közül, (gimnáziumok, szakközépisko
lák, szakmunkásképző intézetek) elhárításra kiemelést, 
vagy az elhárítás megszüntetését — a fertőzöttség, az el
lenséges külföldi kapcsolatok és ellenséges elemek aktív te
vékenysége figyelembevételével — a budapesti, megyei 
rendőr-főkapitányságok állambiztonsági helyettesei enge
délyezhetik.

9. Az operatív felderítés és a megelőzés érdekében intézkedéseket 
kell tenni az operatív pozíciók további erősítésére, a hálózat 
számszerű növelésére, indokolt esetekben és helyeken SZT 
állomány létesítésére.

Tervszerűen és célszerűen kell fejleszteni a hálózatot:
a

— a bűncselekmények felderítésére, gyors feldolgozására, az 
ellenséges támadás irányának, módszereinek megismeré
sére ;

— a fertőzöttség figyelembevételével az elhárítási vonalakon 
és az ellenséges hatásokra érzékeny objektumokban;

— az ellenséges fertőzöttség szempontjából figyelmet érdemlő 
klubokban;

— ellenséges tevékenységet folytató csoportok bomlasztására, 
ifjúsági tömegeket megmozgató politikai, kulturális, sport- 
rendezvények megzavarására alakuló csoportok hangadói
nak, alkalmi vezetőinek, aktív tagjainak felderítésére;

— politikai bűncselekményekre hajlamos ,,galerik’’ ellenőr
zésére, bomlasztására;

— rendszeresen Nyugatra utazó ifjúsági csoportok, sportcsa
patok ellenőrzésére és védelmére;

— ellenséges nyugati kapcsolatok kiszűrésére, nyugati követ
ségekre rendszeresen bejárók ellenőrzésére és bomlasztá
sára.

10. Biztosítani kell az ifjúságvédelmi munka összehangolását, a 
feladatok egységes értelmezését és végrehajtását. A Belügymi
nisztérium valamennyi szervének kötelességévé teszem, hogy 
az ifjúság védelmével összefüggő áliamellenes és más, hatáskö
rükbe utalt bűncselekménnyel kapcsolatos jelzésekről, ügyek
ről, rendkívüli eseményekről folyamatosan adjanak jelentést a 
BM III/III. Csoportfőnökségnek.
Az ifjúság védelmével kapcsolatos állambiztonsági munka 
szakirányítását, szervezését, ellenőrzését és koordinációját a 
BM III/III. Csoportfőnökség végzi.

a) A csoportfőnökség folyamatosan értékelje és koordinálja az 
állambiztonsági szempontból jelentős ügyeket és informá
ciókat. A feldolgozó munkában szükség szerint nyújtson se
gítséget a budapesti, megyei szerveknek.

— 6 —

ÁBTL - 4.2 - 10 - 22/16/1973 /6



b) Országos hatáskörrel irányítsa és koordinálja a kiemelt ob
jektumokban és sportágakban jelentkező ellenséges tevé
kenység felderítését, megelőzését és elhárítását.

c) Az irányító tevékenységhez szükséges jelentési és adatszol
gáltatási rendszert a BM III/III. csoportfőnök külön szabá
lyozza.

11. A BM III/III. Csoportfőnökség az ifjúság védelmével kapcso-
- latos állambiztonsági feladatai ellátásában valósítson meg szo

ros együttműködést a Belügyminisztérium többi szervével, az
ifjúságvédelmi munkában közvetlenül érdekelt osztályokkal.
Ennek érdekében:
a) A határon túli munkára felhasználható hálózatot az elle

nünk ellenséges tevékenységet folytató szervezetek, szemé
lyek tevékenységének felderítése céljából utaztatni keli. Az 
utazásokat a 0017/1968. sz. miniszteri parancsban foglaltak 
szerint kell végezni.

b) A BM III/I. és a BM III/II. Csoportfőnökség működjön 
együtt a BM III/III. Csoportfőnökséggel a nyugati ellensé
ges és emigrációs ifjúsági szervezetek felderítésében, ifjúsá
gunk ellen irányuló terveik és magyarországi bűnös kapcso
lataik megismerése céljából.

c) Folyamatosan végezzék — a nemzetközi egyezmények alap
ján hazánkba érkező — ellenséges tevékenységgel gyanúsít
ható nyugati állampolgárságú oktatók, sportvezetők ellen
őrzését.

d) A BM III/II. Csoportfőnökség illetékes szervei a hazánkba 
érkező külföldi fiatalok körében végzett felderítő munka 
során megismert, ellenséges tevékenységre utaló észrevéte
leiket — a kémkedésre utaló jelzések kivételével — adják 
át a BM III/III. Csoportfőnökségnek, illetve a budapesti, 
megyei III/III. osztályoknak.

e) Tegyenek összehangolt intézkedéseket a BM III/II. Csoport- 
főnökséggel együtt a kapitalista országok követségeire, azok 
kulturintézeteibe bejáró fiatalok számának csökkentésére,

f szervezőik felderítésére és feldolgozására. A birtokukba ju
tott adatok alapján az illetékes szervek felé bátrabban élje
nek a szignalizáció módszereivel.

f) Az MNVK 2. Csoportfőnökség és a BM III/III. Csoportfő
nökség egyetemi objektumokkal kapcsolatos együttműkö
dését továbbra is a Magyar Népköztársaság honvédelmi 
miniszterének és belügyminiszterének 002/1964. számú pa
rancsa és annak végrehajtására a Magyar Néphadsereg 
vezérkari főnöke és a belügyminiszter-helyettese által ki
adott 001/1973. számú közös utasítás szabályozza.

g) A katonai szolgálatot teljesítő egyetemi előfelvételt nyert 
hallgatók között az operatív lehetőségek felhasználása cél
jából a BM III/IV. Csoportfőnökség nyújtson segítséget a 
BM III/III. Csoportfőnökségnek.

— 7 —
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h) A BM III/l. Osztály az érintett operatív szervek részére 
nyújtson fokozott segítséget az előzetes ellenőrzés és bizal
mas nyomozás alatt álló ügyek büntetőjogi minősítése és a 
bizonyítással kapcsolatos intézkedések érdekében. A bűn
ügyek vizsgálata során a felderítő vallomások alapján se
gítsék az operatív pozíciók erősítését.

i) A fiatalkori elkövetőknél a köztörvényes és a politikai jel
legű bűncselekmények gyakori összefonódása miatt, továbbá 
az ifjúságvédelmi munka hatékonyságának erősítése érde
kében tovább kell javítani az együttműködést a BM II/I. 
Csoportfőnökség ifjúságvédelmi szerveivel. A köztörvényes 
bűntettre utaló információkat részükre továbbítani kell és 
igényelni segítségüket a politikai jellegű bűncselekmények 
felderítésében. Szükség szerint folytassanak együttes vizs
gálatokat, készítsenek értékelő- elemző jelentéseket a veze
tés tájékoztatására.
A BM II. Főcsoportfőnökség vizsgálati szervei a szerzett 
tapasztalataikról, a bűncselekményeket motiváló politikai 
indítékokról tájékoztassák a BM III/III. Csoportfőnökséget, 
illetve a budapesti, megyei III/III. osztályokat,

12. A Belügyminisztérium szervei tegyék hatékonyabbá az ifjúság 
körében végzett megelőzést szolgáló propaganda tevékenysé
get, a BM IV/I. Csoportfőnökség — a BM II/I. és a BM III/III. 
Csoportfőnökség bevonásával — dolgozza ki az ellenséges 
tevékenység megelőzését, leleplezését és a közbiztonsági hely
zet javítását elősegítő propaganda anyagokat.
E munkában fokozottabban segítsék a tömeg-kommunikációs 
eszközök (sajtó, rádió, TV, film stb.) biztosította lehetőségek 
felhasználását.
A BM IV/I. Csoportfőnökség gondoskodjon az ifjúság védel
mével foglalkozó tanulmányok rendszeres megjelentetéséről, 
biztosítsa felhasználásukat a szakmai továbbképzésben.

13. Az ifjúságvédelmi munka hatékonyságának erősítése érdeké
ben a BM III/III. Csoportfőnökség országosan, a budapesti, 
megyei szervek illetékes parancsnokai területileg rendszeresen 
értékeljék, elemezzék a külső és belső ellenséges szervezetek,

f csoportok és személyek ifjúságunk elleni tevékenységének irá
nyát és módszereit, az ifjúkori bűnözés helyzetét, objektív és 
szubjektív okait.
Hasznosítsák a bűnözés okait kutató tudományos intézmények 
adatait, tapasztalatait; tanulmányozzák a szocialista országok 
állambiztonsági szerveinek az ifjúságvédelem érdekében kifej
tett munkáját.

14. Az ifjúság védelmére irányuló feladatokat az illetékes állami 
szervekkel és társadalmi szervezetekkel szoros együttműködés
ben, összehangolt intézkedésekkel — hatásköri beavatkozás 
nélkül, az ügyrendekben meghatározottak szerint —, a kons- 
pirációs szabályok betartásával oldják meg. Biztosítsák a szig- 
nalizációs tevékenység folyamatosságát, javítsák tartalmi szín
vonalát.

— 8 —
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Bővítsék hivatalos és társadalmi kapcsolataikat, különösen az 
oktatási intézmények és ifjúsági szervezetek vezetőivel; igé
nyeljék és támaszkodjanak az állami és társadalmi szervezetek 
állásfoglalásaira; törekedjenek a fiatalok közötti ellenséges te
vékenység megelőzésébe való bevonásukra.
Az állam elleni és más politikai jellegű bűncselekmények tanul
ságairól, valamint a bűncselekmények alakulásában és módsze
rében beállt változásokról — a szükséges mértékben — adja
nak tájékoztatást az illetékes párt és társadalmi szervezetek 
vezetőinek. Konkrét bűncselekmények esetében az érintett 
fiatalok tevékenységéről az illetékes oktatási intézmények 
vezetői részére küldjenek szignalizációs anyagokat.
Segítsék és működjenek közre az oktatási intézmények, mun
kahelyek jogi, állambiztonsági nevelő — felvilágosító tevé
kenységében (osztályfőnöki órák, kiállítások, stb.). Fokozottab
ban használják fel a társadalmi lehetőségeket (önkéntes rend
őrök, munkásőrök, ífjúgárdák, stb.) az ifjúságvédelmi felada
tok ellátásában.

15. Az illetékes parancsnokok tegyenek intézkedéseket az ifjúság 
védelmével foglalkozó operatív állomány stabilizálására, a 
szükségnek megfelelően létszámbeli és minőségi megerősíté
sére, politikai, speciális szakmai (pedagógiai) felkészültségének 
fokozására.

Utasításomat a BM III. Főcsoportfőnökség, valamint a budapesti, 
megyei rendőr-főkapitányságok politikai osztályai teljes állománya 
számára tegyék oktatás tárgyává. A Belügyminisztérium többi te
rületén a szükséges mértékben ismertessék.

Felkérem a BM Pártbizottságot és az érintett pártszervezeteket, 
hogy az utasításomban foglaltak végrehajtásához nyújtsanak segít
séget.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügyminiszter

Készült: 380 példányban.
K apják : miniszterhelyettesek,

II. és III. főcsoportfőnök-helyettesek,
Határőrség országos parancsnoka,
II., III., IV. Fcsfség. csoportfőnökei,
Rendőrtiszti Főiskola parancsnoka,
Igazgatásrendészeti csoportfőnök,
BM Nyk. vezetője,
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok, helyetteseik,
III/II., III/III. osztályvezetőik, (a BRFK-n a III/II., III/III. Osztály 
alosztályvezetői),
III/I- IV. Csfség. csoportfőnök-helyettesi, osztály és alosztályvezetői, 
Belbiztonsági Osztály vezetője, helyettese, alosztályvezetői, 
Tudományszervezési Osztály vezetője,
III. Fcsfség. önálló osztályvezetői, (III/2., III/4. Osztályon az 
osztályvezető-helyettesek és alosztályvezetők is),
II/I- 2., 3. Osztály vezetője, alosztályvezetői,
IV/I. Csfség. Tanulmányi és Kiképzési Osztály vezetője.
BM Nyk. 1. 2. Osztály vezetője.

— 9 —
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016. számú

UTASÍTÁSA

Budapest, 1973. évi július hó 4-én.

Tárgy: A BM állambiztonsági szerveinek az ifjúság védelmével 
kapcsolatos feladatai.

A Magyar Népköztársaság állama és valamennyi intézménye meg
különböztetett gondot fordít a felnövekvő nemzedék nevelésére, 
megfelelő életkörülményeinek biztosítására. Megteremti, és állan
dóan fejleszti az ehhez szükséges politikai és gazdasági feltételeket. 
Ennek a folyamatnak egy újabb állomását jelenti, hogy az ország- 
gyűlés — az MSZMP KB 1970. februári állásfoglalása alapján — 
megalkotta az 1971. évi IV. sz. törvényt, amely valamennyi érintett 
szerv, intézmény kötelezettségeit rögzíti. -

Hazánkban az ifjúság döntő többsége magáénak vallja a szocializ
mus célkitűzéseit, részt vállal a társadalom törekvéseiből, helyesli 
és támogatja pártunk politikáját, becsületesen dolgozik, tanul, tel
jesíti állampolgári kötelezettségeit.

Külső és belső ellenséges erők, valamint bűnöző elemek tudatos, 
romboló hatása, a családi és közösségi nevelés bizonyos hiányossá
gai, a fiatalok egy részét politikailag közömbössé, más részét fogé
konnyá teszi a különböző ellenséges ideológiai áramlatok iránt, 
amelyek hatására világnézeti kialakulásuk lelassul, törést szenved. 
Szocialista társadalmunk eredményeit természetesnek tartják, hiá
nyosságaival, ellentmondásaival szemben türelmetlenek. Egy ré
szük hajlamos illúziókat táplálni a kapitalista rendszerrel kapcso
latban. Egy elég széles réteg érzékeny az ellenséges nyugati pro
pagandára és egyéb hatásokra. Körükben esetenként a társadalmi 
együttélés szabályainak semmibevevése, a jogtisztelet hiánya ta
pasztalható, ennek következtében egy töredék — de figyelmen kí
vül nem hagyható — rész eljut a politikai bűncselekmények elkö
vetéséhez.



A fiatalok körében tapasztalható bűnözés alakulására komoly be
folyásolási tényezőként hatnak a nacionalizmus — ennek különbö
ző válfajai, mint pl.: az antiszemitizmus, cionizmus, — a jobb és 
baloldali revizionizmus, az egyházi reakciós ideológia, illetve az 
ezeket képviselő ellenséges körök.
Ellenséges céljaik érvényre juttatására kidolgozott taktikájuk és 
módszereik több vonatkozásban árnyaltabbak, sokrétűbbek, az 
egyes ifjúsági rétegek sajátosságait jobban figyelembe veszik. Tö
rekednek a legális lehetőségeket (ifjúsági klubbok, amatőr egvütte- 

' sek fellépései, különböző szociológiai felmérések, kulturális, politi
kai és sport rendezvények, az idegenforgalom, az ifjúsági turizmus 
stb.) ellenséges céljaikra felhasználni.
Az utóbbi években a fiatalok egy szűkebb körében előtérbe került 
a nyilt szembehelyezkedő, esetenként erőszakos magatartás. Az el
lenséges, illetve túlzó követeléseknek, véleményeknek röplapokon, 
felhívásokban is hangot adnak. A társadalmi, nemzeti ünnepein
ken, főleg 1969-től megfigyelhető nacionalista tüntetések m utat
ják, hogy a burzsoá nacionalizmus tudatos felszitásával sikerült ta
pasztalatlan fiatalokat megtéveszteni, ellenséges jelszavakkal ese
tenként az utcára is kivinni. Az ellenséges erők fokozott reménye
ket fűznek az ezekben résztvevő fiatalokhoz és azokhoz, akiknek 
magatartásában bármely irányú, mértékű oppozíció tapasztalható 
a hatalommal szemben.

Mindezek következtében továbbra is magas a politikai jellegű bűn- 
cselekményeket elkövetők között a fiatalok száma. A büntető eljá
rás keretében felelősségre vontakon túl, figyelmet érdemlő azoknak 
a száma is, akik elkövetett cselekményük társadalmi veszélyessé
gének alacsony volta és egyéb körülményeik figyelembevételével, 
büntető eljárás mellőzésével részesültek, politikai, adminisztratív 
felelősségre vonásban.

Az ifjúságvédelem állambiztonsági feladatai ellátásában bizonyos 
előrelépés-tapasztalható. Szerveink érezhetően nagyobb figyelmet 
fordítanak e feladatokra. Gyorsabban reagálnak a megtörtént ese
mények realizálására. Javult a szervek együttműködése. Az elért 
eredmények mellett azonban a munkában jelentkeznek további 
gondok is. Bizonyos hibákat nem sikerült a követelményeknek 
megfelelő mértékben és ütemben felszámolni. Nem fejlődtek kielé
gítően az operatív pozíciók, hiányosak ismereteink a készülő ellen
séges tevékenységről, tervekről. Vannak fogyatékosságok a felada
tok egységes értelmezésében, a munkaszervezésben, a szakirányí
tás hatékonyságában.

Az ifjúságvédelmi munka eredményesebbé tétele érdekében a BM
III. Főcsoportfőnökség érintett szerveinek vezetőit és beosztottait 
az alábbiak végrehajtására

u t a s í t o m :

1. A fiatalkorúak és az ifjú felnőttek — továbbiakban fiatalok — 
védelmében folytatott állambiztonsági munka az ellenséges te
vékenység gyors és maradéktalan felderítésére, a bűnözés 
megelőzésére, megakadályozására, az elkövetett jogsértések 
megszakítására irányuljon.
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Szerveink a felderítő és megelőző, nyomozati tevékenységet a 
szocialista törvényesség szigorú betartásával, a jogalkalmazás 
jogpolitikai elveinek következetes érvényesítésével végezzék. 
A megelőző intézkedések és a felelősségrevonás alkalmazása
kor differenciáljanak, jobban vegyék figyelembe a fiatalok 
életkori sajátosságait, befolyásolhatóságukat és nevelhetőségü
ket.

2. Az ellenséges elemek befolyásának csökkentése érdekében fel 
kell deríteni azokat, akik:
a) az imperialista ideológiai diverzió hatására külső ellenséges 

szervezettel; hazánkkal szemben ellenséges tevékenységet 
folytató személyekkel, csoportokkal állnak aktív kapcsolat
ban;

b) a külső és belső ellenséges elemek hatására, kezdeményezé
sére vagy felhívására különböző ellenséges — nacionalista, 
anarchista, revizionista, álbaloldali stb. — politikai plat
formról támadják — mindenekelőtt az ifjúságot érintő kér
désekben—, a párt politikáját, a kormány intézkedéseit, 
társadalomellenes, rendbontó magatartást tanúsítanak;

c) szovjetellenes, szocialista tábor ellenes propagandát folytat
nak, nacionalizmus, antiszemitizmus, cionizmus szításával 
másokat is befolyásolni, maguk mellé állítani igyekeznek; 
célzatosan a nemzeti érzések túihajtására törekednek;

d) az ellenséges szervezetek, személyek, propaganda és más 
szervek befolyására szembefordulnak társadalmi rendsze
rünkkel, tevékenységükben a legális lehetőségek ellenséges 
célra történő felhasználása, szervezettségre, illegációra irá
nyuló törekvés tapasztalható.

3. Szerveink ifjúságvédelmi tevékenységükben fordítsanak foko
zottabb figyelmet a társadalomellenes magatartást kiváltó okok_ 
felkutatására, a bűnözést elősegítő körülmények, és negatív 
tendenciák vizsgálatára. Ennek feltételeit szervezeti vonatko
zásban is ki kell alakítani.

4. A BM III. Főcsoportfőnökség operatív szervei az ifjúság foko
zott védelmének biztosítása érdekében kölcsönös tájékoztatás
sal, gyors adatcsere megvalósításával gondoskodjanak arról, 
hogy az ellenséges tevékenységre utaló híranyagok, értesülé
sek időben eljussanak az intézkedésre illetékes szervekhez.

5. A BM III. Főcsoportfőnökség szerveinek az ifjúságvédelmi 
munkában érvényre kell juttatni:
— Az ellenséges tevékenységre utaló információk gyors ellen

őrzését. Az ügyekben a szervezők, hangadók, az illegális 
csoportok, szervezetek létrehozását tervező, valamint a tu 
datos ellenséges befolyásolásra törekvő személyek felderí
tését, tevékenységük dokumentálását, felelősségrevonásuk 
kezdeményezését.

— Hatékony, összehangolt intézkedésekkel a bűncselekmé
nyek kifejlődésének, szélesedésének, a bűntett elkövetésé
nek megakadályozását.
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— A megtörtént bűncselekmények vagy jogsértések gyors fel
derítését, differenciált felelősségrevonás alkalmazását, az 
utóellenőrzés megfelelő megszervezését.

— Az ellenséges tevékenységre különösen érzékeny területek 
(objektumok) problémáival való kiemelt foglalkozást.

— A fiatalok nagyobb tömegét mozgósító politikai demonstrá
ciók, kulturális és sportrendezvények biztosítása érdekében 
tett összehangolt intézkedéseket.

6. Az ifjúság védelmének alapelve továbbra is a fiatalok veszé- 
lyeztetettségi helyzetének felismerése, a bűncselekményektől 
való visszatartás legyen.

a) A megelőzést elősegítő operatív intézkedésként kell alkal
mazni:

— az ellenséges személyek elrettentését, körükben a zavar
keltést, lejáratást, szembeállítást, stb.;

— a félrevezetettek álláspontjának, magatartásának pozi
tív irányba történő befolyásolását.

b) Az esetek és körülmények alapos mérlegelése után — a jog- 
politikai elveknek megfelelően — fokozottan törekedni kell 
nevelő jellegű intézkedésekre. Az intézkedések egyidejűleg 
szolgálják a bomlasztást, leválasztást és elszigetelést. Ezért 
kezdeményezni kell:
— gyermekkorúaknái szülők, hozzátartozók, illetve neve

lők figyelmeztetését;
— fiatalkorúaknál munkahelyi vezetők, vagy szülők jelen

létében történő figyelmeztetést;
— iskolai fegyelmi eljárást;
— munkahelyi fegyelmi, társadalmi bírósági eljárást;
— szabálysértési eljárás lefolytatását;
— rendőrhatósági figyelmeztetést:

Felnőttkorú fiatalok esetében a felsoroltakon kívül — szük
séges mértékben — alkalmazzák:
— a lakóhelyről történő kitiltást;r
— rendőri felügyelet alá helyezést.

7. A parancsnokok biztosítsák, hogy az ifjúságvédelmi területen 
dolgozó operatív állomány felfogásában és gyakorlati munká
jában jusson érvényre:

a) a fiatalok és nevelésükkel, képzésükkel hivatásszerűen fog
lalkozók fokozott védelme a külső és belső ellenséges tevé
kenységgel szemben;

b) a felderítettségen alapuló operatív megelőzés módszerének 
alkalmazása, a kisebb súlyú társadalomellenes cselekmé
nyek bűncselekményekké fejlődésének megakadályozása; a 
bűntetteket kiváltó, előidéző objektív és szubjektív okok, 
körülmények körültekintő vizsgálata;

— 4 —
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c) fiatalkorú bűnelkövető esetében:
— ha cselekményét felnőtt személyek bűnös magatartásá

nak hatására követte el, a f elbúj tök büntetőjogi felelős
ségre vonásának kezdeményezése;

— ha nevelésének elhanyagolása volt a cselekmény elköve
tésének oka, az illetékes felnőttek erkölcsi, politikai — 
szükség szerint — büntetőjogi elmarasztalása;

d) a fiatalos meggondolatlanság, virtuskodás, ellenzékieskedés, 
valamint tudatos és elszánt ellenséges tevékenység közötti 
különbségtétel;

e) az illetékes társadalmi és állami szervekkel való együttmű
ködésre, a társadalmi erők bevonására, a célszerű propa
ganda kezdeményezésére irányuló törekvés.

Az ifjúságvédelmi munkában szélesíteni kell azokat a forráso
kat, amelyek növelik szerveink informáltságát, biztosítják a te
rületen ellenséges tevékenységet folytató személyek, csoportok 
leleplezését. Felderítésük érdekében a BM III. Főcsoportfőnök
ség illetékes szervei az ifjúságvédelem állambiztonsági felada
tait vonalas és objektumi elvek alapján végezzék.

Vonalas elv alapján kutassák fel az ellenséges elemeket:
— az egyetemi, főiskolai hallgatók és oktatók körében,
— a középfokú intézmények tanulói és oktatói körében,
— nyugati ellenséges ifjúsági szervezetekkel, propagandaszer

vekkel kapcsolatban állók körében,
— nemzetközi építőtáborokba, nyári egyetemekre, nemzetkö

zi szemináriumokra és konferenciákra, ösztöndíjjal tanul
mány utakra és ifjúsági rendezvényekre utazók körében,

— a legális, féllegális és illegális ifjúsági klubokban,
— a közösségellenes, antiszociális magatartást tanúsító, ellen

séges cselekményekre, renitenskedésre, rendbontásra haj
lamos fiatalok körében (galerikban),

— a sportoló fiatalok és sportvezetők meghatározott körében.
Az elhárítási vonalakon beiül kell kiemelni és megszervezni az 
operatív biztosítását azoknak az objektumoknak, (mindenek
előtt felsőoktatási intézmények) amelyekhez a vonalon folyó el
lenséges tevékenység, illetve az ellenséges tevékenységet foly
tató személyek kapcsolódnak.
Az ifjúság nevelését és foglalkoztatását biztosító objektumok
ban az állambiztonsági szempontból indokolt helyeken — az 
adott operatív helyzet alapján — kell az elhárítást megszervez
ni. A differenciálást a kiemelt objektumokban is alkalmazni 
kell. Ennek elősegítése érdekében:
— az elhárításra kiemelt objektumokban a BM III/III. Cso

portfőnökség és a budapesti, megyei rendőr-főkapitánysá
gok III/III-as osztályai végezzenek elhárító munkát; a BM 
más szervei operatív intézkedéseket csak az objektumtartó 
szerv tudtával és segítségével foganatosíthatnak;
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— kiemelten foglalkozzanak azokkal a jelzésekkel, melyek 
olyan szakon, tanszéken keletkeznek, ahol a tudományos 
munka szorosan kapcsolódik a KGST titkaihoz, illetve részt 
vesznek az együttműködési tervek kidolgozásában;

— a középfokú iskolák közül, (gimnáziumok, szakközépisko
lák, szakmunkásképző intézetek) elhárításra kiemelést, 
vagy az elhárítás megszüntetését — a fertőzöttség, az el
lenséges külföldi kapcsolatok és ellenséges elemek aktív te
vékenysége figyelembevételével — a budapesti, megyei 
rendőr-főkapitányságok állambiztonsági helyettesei enge
délyezhetik.

9. Az operatív felderítés és a megelőzés érdekében intézkedéseket 
kell tenni az operatív pozíciók további erősítésére, a hálózat 
számszerű növelésére, indokolt esetekben és helyeken SZT 
állomány létesítésére.

Tervszerűen és célszerűen kell fejleszteni a hálózatot:
— a bűncselekmények felderítésére, gyors feldolgozására, az 

ellenséges támadás irányának, módszereinek megismeré
sére;

— a fertőzöttség figyelembevételével az elhárítási vonalakon 
és az ellenséges hatásokra érzékeny objektumokban;

— az ellenséges fertőzöttség szempontjából figyelmet érdemlő 
klubokban;

— ellenséges tevékenységet folytató csoportok bomlasztására, 
ifjúsági tömegeket megmozgató politikai, kulturális, sport- 
rendezvények megzavarására alakuló csoportok hangadói
nak, alkalmi vezetőinek, aktív tagjainak felderítésére;

— politikai bűncselekményekre hajlamos ,,galerik” ellenőr
zésére, bomlasztására;

— rendszeresen Nyugatra utazó ifjúsági csoportok, sportcsa
patok ellenőrzésére és védelmére;

— ellenséges nyugati kapcsolatok kiszűrésére, nyugati követ
ségekre rendszeresen bejárók ellenőrzésére és bomlasztá
sára.

10: Biztosítani kell az ifjúságvédelmi munka összehangolását, a 
feladatok egységes értelmezését és végrehajtását. A Belügymi
nisztérium valamennyi szervének kötelességévé teszem, hogy 
az ifjúság védelmével összefüggő áliamellenes és más, hatáskö
rükbe utalt bűncselekménnyel kapcsolatos jelzésekről, ügyek
ről, rendkívüli eseményekről folyamatosan adjanak jelentést a 
BM III/III. Csoportfőnökségnek.
Az ifjúság védelmével kapcsolatos állambiztonsági munka 
szakirányítását, szervezését, ellenőrzését és koordinációját a 
BM III/III. Csoportfőnökség végzi.

a) A csoportfőnökség folyamatosan értékelje és koordinálja az 
állambiztonsági szempontból jelentős ügyeket és informá' 
ciókat. A feldolgozó munkában szükség szerint nyújtson se
gítséget a budapesti, megyei szerveknek.
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b) Országos hatáskörrel irányítsa és koordinálja a kiemelt ob
jektumokban és sportágakban jelentkező ellenséges tevé
kenység felderítését, megelőzését és elhárítását.

c) Az irányító tevékenységhez szükséges jelentési és adatszol
gáltatási rendszert a BM III/III. csoportfőnök külön szabá
lyozza.

A BM III/III. Csoportfőnökség az ifjúság védelmével kapcso
latos állambiztonsági feladatai ellátásában valósítson meg szo
ros együttműködést a Belügyminisztérium többi szervével,'az _ 
ifjúságvédelmi munkában közvetlenül érdekelt osztályokkal.
Ennek érdekében:
a) A határon túli munkára felhasználható hálózatot az elle

nünk ellenséges tevékenységet folytató szervezetek, szemé
lyek tevékenységének felderítése céljából utaztatni keli. Az 
utazásokat a 0017/1968. sz. miniszteri parancsban foglaltak 
szerint kell végezni.

b) A BM III/I. és a BM III/II. Csoportfőnökség működjön 
együtt a BM III/III. Csoportfőnökséggel a nyugati ellensé
ges és emigrációs ifjúsági szervezetek felderítésében, ifjúsá
gunk ellen irányuló terveik és magyarországi bűnös kapcso
lataik megismerése céljából.

c) Folyamatosan végezzék — a nemzetközi egyezmények alap
ján hazánkba érkező — ellenséges tevékenységgel gyanúsít
ható nyugati állampolgárságú oktatók, sportvezetők ellen
őrzését.

d) A BM III/II. Csoportfőnökség illetékes szervei a hazánkba 
érkező külföldi fiatalok körében végzett felderítő munka 
során megismert, ellenséges tevékenységre utaló észrevéte
leiket — a kémkedésre utaló jelzések kivételével — adják 
át a BM III/III. Csoportfőnökségnek, illetve a budapesti, 
megyei III/III. osztályoknak.

e) Tegyenek összehangolt intézkedéseket a BM III/II. Csoport- 
főnökséggel együtt a kapitalista országok követségeire, azok 
kulturintézeteibe bejáró fiatalok számának csökkentésére,

, szervezőik felderítésére és feldolgozására. A birtokukba ju
tott adatok alapján az illetékes szervek felé bátrabban élje
nek a szignalizáció módszereivel.

f) Az MNVK 2. Csoportfőnökség és a BM III/III. Csoportfő
nökség egyetemi objektumokkal kapcsolatos együttműkö
dését továbbra is a Magyar Népköztársaság honvédelmi 
miniszterének és belügyminiszterének 002/1964. számú pa
rancsa és annak végrehajtására a Magyar Néphadsereg 
vezérkari főnöke és a belügyminiszter-helyettese által ki
adott 001/1973. számú közös utasítás szabályozza.

g) A katonai szolgálatot teljesítő egyetemi előf el vételt nyert 
hallgatók között az operatív lehetőségek felhasználása cél
jából a BM III/IV. Csoportfőnökség nyújtson segítséget a 
BM III/III. Csoportfőnökségnek.
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12.

h) A BM III/1. Osztály az érintett operatív szervek részére 
nyújtson fokozott segítséget az előzetes ellenőrzés és bizal
mas nyomozás alatt álló ügyek büntetőjogi minősítése és a 
bizonyítással kapcsolatos intézkedések érdekében. A bűn
ügyek vizsgálata során a felderítő vallomások alapján se
gítsék az operatív pozíciók erősítését.

i) A fiatalkori elkövetőknél a köztörvényes és a politikai jel
legű bűncselekmények gyakori összefonódása miatt, továbbá 
az ifjúságvédelmi munka hatékonyságának erősítése érde
kében tovább kell javítani az együttműködést a BM W l. 
Csoportfőnökség ifjúságvédelmi szerveivel. A köztörvényes 
bűntettre utaló információkat részükre továbbítani kell és 
igényelni segítségüket a politikai jellegű bűncselekmények 
felderítésében. Szükség szerint folytassanak együttes vizs
gálatokat, készítsenek értékelő- elemző jelentéseket a veze
tés tájékoztatására.
A BM II. Főcsoportfőnökség vizsgálati szervei a szerzett 
tapasztalataikról, a bűncselekményeket motiváló politikai 
indítékokról tájékoztassák a BM III/IIL Csoportfőnökséget, 
illetve a budapesti, megyei III/III. osztályokat.

A Belügyminisztérium szervei tegyék hatékonyabbá az ifjúság 
körében végzett megelőzést szolgáló propaganda tevékenysé
get, a BM IV/I. Csoportfőnökség — a BM II/I. és a BM III/III. 
Csoportfőnökség bevonásával — dolgozza ki az ellenséges 
tevékenység megelőzését, leleplezését és a közbiztonsági hely
zet javítását elősegítő propaganda anyagokat.
E munkában fokozottabban segítsék a tömeg-kommunikációs 
eszközök (sajtó, rádió, TV, film stb.) biztosította lehetőségek 
felhasználását.
A BM IV/I. Csoportfőnökség gondoskodjon az ifjúság védel
mével foglalkozó tanulmányok rendszeres megjelentetéséről, 
biztosítsa felhasználásukat a szakmai továbbképzésben.

13. Az ifjúságvédelmi munka hatékonyságának erősítése érdeké
ben a BM III/III. Csoportfőnökség országosan, a budapesti, 
megyei szervek illetékes parancsnokai területileg rendszeresen 
értékeljék, elemezzék a külső és belső ellenséges szervezetek,

f csoportok és személyek ifjúságunk elleni tevékenységének irá
nyát és módszereit, az ifjúkori bűnözés helyzetét, objektív és 
szubjektív okait.
Hasznosítsák a bűnözés okait kutató tudományos intézmények 
adatait, tapasztalatait; tanulmányozzák a szocialista országok 
állambiztonsági szerveinek az ifjúságvédelem érdekében kifej
tett munkáját.

14. Az ifjúság védelmére irányuló feladatokat az illetékes állami 
szervekkel és társadalmi szervezetekkel szoros együttműködés
ben, összehangolt intézkedésekkel — hatásköri beavatkozás 
nélkül, az ügyrendekben meghatározottak szerint —, a kons- 
pirációs szabályok betartásával oldják meg. Biztosítsák a szig- 
nalizációs tevékenység folyamatosságát, javítsák tartalmi szín
vonalát.
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Bővítsék hivatalos és társadalmi kapcsolataikat, különösen az 
oktatási intézmények és ifjúsági szervezetek vezetőivel; igé
nyeljék és támaszkodjanak az állami és társadalmi szervezetek 
állásfoglalásaira; törekedjenek a fiatalok közötti ellenséges te
vékenység megelőzésébe való bevonásukra.
Az állam elleni és más politikai jellegű bűncselekmények tanul
ságairól, valamint a bűncselekmények alakulásában és módsze
rében beállt változásokról — a szükséges mértékben — adja
nak tájékoztatást az illetékes párt és társadalmi szervezetek 
vezetőinek. Konkrét bűncselekmények esetében az érintett 
fiatalok tevékenységéről az illetékes oktatási intézmények 
vezetői részére küldjenek szignalizációs anyagokat.
Segítsék és működjenek közre az oktatási intézmények, mun
kahelyek jogi, állambiztonsági nevelő — felvilágosító tevé
kenységében (osztályfőnöki órák, kiállítások, stb.). Fokozottab
ban használják fel a társadalmi lehetőségeket (önkéntes rend
őrök, munkásőrök, ífjúgárdák, stb.) az ifjúságvédelmi felada
tok ellátásában.

15. Az illetékes parancsnokok tegyenek intézkedéseket az ifjúság 
védelmével foglalkozó operatív állomány stabilizálására, a 
szükségnek megfelelően létszámbeli és minőségi megerősíté
sére, politikai, speciális szakmai (pedagógiai) felkészültségének 
fokozására.

Utasításomat a BM III. Főcsoportfőnökség, valamint a budapesti, 
megyei rendőr-főkapitányságok politikai osztályai teljes állománya 
számára tegyék oktatás tárgyává. A Belügyminisztérium többi te
rületén a szükséges mértékben ismertessék.

Felkérem a BM Pártbizottságot és az érintett pártszervezeteket, 
hogy az utasításomban foglaltak végrehajtásához nyújtsanak segít
séget.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügyminiszter

Készült: 380 példányban.
Kapják: miniszterhelyettesek,

II. és III. főcsoportfőnök-helyettesek,
Határőrség országos parancsnoka,
II., III., IV. Fcsfség. csoportfőnökei,
Rendőrtiszti Főiskola parancsnoka,
Igazgatásrendészeti csoportfőnök,
BM Nyk. vezetője,
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok, helyetteseik,
III/II., III/III. osztályvezetőik, (a BRFK-n a III/II., III/III. Osztály 
alosztályvezetői),
III/I- IV. Csfség. csoportfőnök-helyettesi, osztály és alosztályvezetői, 
Belbiztonsági Osztály vezetője, helyettese, alosztályvezetői, 
Tudományszervezési Osztály vezetője,
III. Fcsfség. önálló osztályvezetői, (III/2.. III/4. Osztályon az 
osztályvezető-helyettesek és alosztályvezetők is),
II /I- 2., 3. Osztály vezetője, alosztályvezetői,
IV/I. Csfség. Tanulmányi és Kiképzési Osztály vezetője.
BM Nyk. 1. 2. Osztály vezetője.
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