
BELÜGYMINISZTÉRIUM

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  BELÜGYMINISZTER-HELYETTE SÉNEK 

A Belügyminiszter Elvtárs 1964. évi 0024. számú parancsa 
alapján külföldi állampolgárok1964. junius 15-től  szep
tember 15-ig a határon adott beutazási engedéllyel tartóz
kodhatnak Sopron Kőszeg és Szombathely városok területén.

A Párt és Kormány politikája következtében kialakult ked
vező légkör lehetővé teszi hogy a korábbi pozitív tapasz
talatok alapján a fenti időben a meghatározott határszéli 
városokban utazási könnyitéssel  tartózkodhassanak a szom
szédos országok á llampolgárai.

Figyelembe véve azonban, hogy ezt a lehetőséget egyes kül
földi személyek a Magyar Népköztársaság elleni ellenséges 
tevékenységük álcázására kihasználhatják, az operatív szer
vek részéről e feladat végrehajtása gondos szervezést és 
előkészíté st, fokozott együttműködést, valamint a jelzés
ekre gyorsan reagáló hatékony intézkedéseket követel 

meg. 

A Belügyminiszter Elvtárs parancsának maradéktalan végre
hajtása érdekében a BM. III. Főcsoportfőnökség érintett
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vezetőit és a megyei /budapesti/ főkapitányokat az alábbiakra

 
u t a s í t o m :

1 ./ A határon adott beutazási engedélyek kapcsán felmerült 
adminisztratív és operatív intézkedések megszervezésé
ért és irányításáért a BM. IIl/lI. Csoportfőnökség  ve
zetője felelős. Feladata segítséget nyújtani a Vas és 
Győr-Sopron megyei főkapitányságok vezetőinek a jelzett. 
időre szóló intézkedési terveik e l k é s z í t é s é h e z ,össze
hangolásához. Szervein keresztül segítséget nyújt a terv
ben megjelölt feladatok végrehajtásához. A felmerült 
ügyek, ügyjelzéseket koordinálja.

- Biztositsa hogy a beutazó külföldi állampolgárok ada
tait a KEOKH nyilvántartása feldolgozza és operatív 
szempontból ért ékelje. Ez időszak alatt megkülönbözte
tett figyelemmel kell kísérni a figyelőztetett szemé
lyek beutazását és biztosítani, hogy a. figyelőztető 
szervek - ha utólag is - értesítést kapjanak érdekelt 
személyekről. A figyelőztetett személyek ismételt be
utazásai esetén gondoskodjon azok fokozott 
ellenőrzéséről. 

  - Indokolt esetben rendelje el az olyan külföldi állampol
gár felkutatását, aki a z  engedélyezett 24.00 h-ig nem 
hagyta el az ország területét.

- Biztosítsa, hogy az idegenforgalmi szervek a beutazó kül
földieke  - az operatív és határrendészeti  adminisztráció 
céljainak megfelelői - és a beutazásukkal kapcsolatos kö
vetelmények előírásait tartalmazó " Utazási-lap"-p a l  lás
sák el.

2 ./  BM. IlI/l. Csoportfőnökség és a Határőrség Felderítő Osz
tálya - lehetőségeikhez mérten - tegyenek intézkedéseket 
az olyan beutazó külföldi állampolgárok vagy csoportok 
felderítéséré akik a beutazást ellenséges, illetve más
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törvényellenes célból kívánják felhasználni. Ebből a szem
pontból fokozott figyelemmel kell kísérni Ausztria határkő
zelben lévő területeit. A  megállapított személyekről folya
matosan tájékoztatni kell az érdekelt operatív szerveket,  
elsősorban a. Vas és Győr-Sopron megyei főkapitányságokat. 

3./ A  BM. III/II. és III/lV. Csoportfőnökök tegyenek intézke
dést a beutazásra engedélyezett körzetbe eső katonai ob
jektumok fokozott védelmére.

V á r h a t ó , hogy a beutazási lehetőséget felhasználva folya
matos megfigyelés alá vonják.az e területen lévő szovjet
és magyar katonai egységeket,

Az állomány alapos felkészítésén és e területen lévő szov
jet és magyar katonai egységek parancsnokainak kellő tá
jékoztatásán keresztül, minimálisra kell csökkenteni az el
lenséges célú felderítések - lehetőségeit, és megfelelő 
intézkedéseket kell tenni az ellenséges tevékenységet 
folytatók tettenérésére, leleplezésére. 

4./ Az operatív csoportfőnökségek és a megyei /budapesti/ fő
kapitányságok vezetői rendeljék el a különösen veszélyes 
kategóriákba tartozó, ügyekben és ügyjelzésekben feldol
gozás alatt lévő, valamint ellenséges tevékenységgel 
gyanúsított disszidensek magyarországi kapcsolatainak foko
zott ellenőrzését. 

Amennyiben adatokat szereznek arra vonatkozóan, hogy az 
ellenőrzés alatt lévő személyek ellenséges célból a. ki
jelölt városokba utaznak, tegyék meg a szükséges ellenőr
ző intézkedéseket, ezek figyelemmel kisérésére és intéz
kedéseiket koordinálják az érintett megyék vezetőivel.

Minden olyan értesülést, amely a beutazásokkal összefüggő 
ellenséges tevékenységre utal, soron kívül meg kell küldeni 
a két megye vezetőjének.
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A megyék területére, S o p r o n  Kőszeg és Szombathely váro
sokba történő csoportos utazás esetén hálózati és egyéb 

lehetőségek felhasználásával is biztosítani kell a kül
földiek és magyarok között létrejött gyanús kapcsolatfel

vétel felderítését.

Az utazási könnyítésekkel kapcsolatos operatív tapaszta
latok azt bizonyítják, hogy a beutazók ellenőrzése mel

lett az adott lehetőséget hasznosan fel lehet használni 
támadólagos feladatok végrehajtására is. Ezt figyelembe 

véve az operatív szervek az idevonatkozó szabályok és 
utasításoknak megfelelően, célirányosan törekedjenek olyan 
személyek tanulmányozására, felhasználására, akikkel
támadólagos szempontból foglalkozni érdemes.

5./ A BM. Vas és Győr-Sopron megyei főkapitányságok terüle
tén, a beutazási könnyítések kapcsán kialakuló helyzet
jelentős feladatokat ró a megyei szervekre.

A megyei főkapitányok biztosítsák, hogy az operatív szer
vek Sopron, Kőszeg és Szombathely városokban kellően fel

készüljenek a várható idegenforgalomra. A rendelkezésre 
álló operatív erők célszerű átcsoportosításán, valamint 
a főkapitányságok bűnügyi és közrendvédelmi szerveivel 
való együttműködésen keresztül fokozott mértékben ellenő
rizni kell a legfontosabb objektumokat, a feldolgozásuk 
alatt lévő, valamint különösen veszélyes elemeket. Meg 

kell akadályozni a beutazók ellenséges propaganda tevé
kenységét és fel  kell deríteni az ellenséges célból ki

alakított kapcsolatokat.

Sopron, Kőszeg és Szombathely városok területén történt
rendkívüli eseményekről - a szükséges intézkedések meg
tételével egyidőben - soron kívül tegyenek jelentést. 
Egyébként kéthetenként értékeljék az operatív helyzetet 
és arról - az esetleges javaslataikkal együtt. - adjanak 
tájékoztatót a BM.  IIl/lI. Csoportfőnöknek.

ÁBTL-4.2.-10-24/16/1964/4



5 . -

Segítsék és biztosítsák a saját, illetve más megyék
/ Budapest/ operatív igényeinek koordinálását az érintett 
városokban.

6. /A BM. III/V. Csoportfőnökség biztosítsa a BM. Határőrség
Országos Parancsnokság részére az adott időszakra felhasz
nálásra kerülő bélyegzőinek soron kívüli elkészítését, a 
megfelelő hír-összeköttetést, továbbá a Vas és Győr-Sop
ron megyei főkapitányságok részére, a megnövekedett fela
datok elvégzéséhez szükséges egyéb technikai feltételeket.

7. /A BM. III/6. Osztály 1964. június 15-től, szeptember 15-ig
vezényeljen egy figyelő brigádot a Vas megyei Főkapi

tánysági Politikai Osztályára a Főkapitány /Politikai Osz
tályv ezető/ alárendeltségébe.

GALAMBOS JÓZSEF SK.
r. vőrgy. 

miniszterhelyettes

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak
Kapják: Miniszterhelyettesek,

Főcsoportfőnökök,
Határőrség Országos Parancsnoka,
III. Főcsoportfonökhelyettes,
II., III., IV. Főcsoportfőnökségek csoportfőnökei 
III. Főcsoportfőnökség önálló és beosztott
osztályvezetői,
Hőr. Felderitő és FEP. osztályvezető,
II/3 Csoport vezetője,
Megyei /budapesti/ rendőrfőkapitányok és
 politikai helyetteseik,
MNVK.2. Csoportfőnöke.

Készült: 115 pld.
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