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Tárgy: A  0010/1966. számú miniszterhelyettesi utasításban foglaltak kiter
jesztése „a nem magyar fegyveres erők és testületek eltűnt, illetve 
szökésben levő beosztottainak körözésére” .

Az illetékes baráti szocialista országok felelős szervével összhangban a 
Varsói Szerződés alapján ideiglenesen hazánk területén állomásozó, vagy 
tartózkodó baráti katonai alakulatok (továbbiakban: nem magyar) eltűnt 
beosztottainak körözése a M NK belügyi szerveinek illetékességébe tartozik. 
Ennek megfelelően a 0010/1966. számú miniszterhelyettesi utasítás hatá
lyát ezen beosztottak körözésére is kiterjesszük. A  sajátosságok és el
térések figyelembevételével az érintett BM-szervek vezetőit és beosztottait 
az alábbiakra

u t a s í t j u k :

1. A  Varsói Szerződés alapján a M NK területén állomásozó, vagy tar
tózkodó katonai egység eltűnt, illetve szökésben levő beosztottjának (a to
vábbiakban: eltűnt katona) körözését az illetékes katonai egység elhárító 
szervének kérésére kell elrendelni az alábbiak szerint:

a) Budapest, vagy valamely megye területén eltűnt katona körö
zésének elrendelésére -  az ott állomásozó, vagy tartózkodó 
katonai alakulat elhárító szervének vezetője (megbízottja) kéré
sére -  az eltűnés helye szerint illetékes rendőrfőkapitány 
jogosult.

b) Amikor a körözést több megye, vagy az egész ország területére 
kell elrendelni, illetve kiterjeszteni -  a DHCs Katonai Elhárító 
Osztály vezetőjének kérésére -  a BM III/II. csoportfőnök, 
illetve a BM III/II-5. Osztály vezetője jogosult intézkedni.

c) A  budapesti, megyei rendőrfőkapitány vagy helyettese a körö
zés elrendeléséről köteles haladéktalanul tájékoztatni a BM 
II/I-2., valamint a BM III/II-5. Osztály vezetőjét.

2. A  budapesti, megyei rendőrfőkapitányság területén elrendelt körö
zés irányításáért; szükséges intézkedések bevezetéséért a rendőrfőkapitány
-  vagy az általa megbízott helyettese -  a felelős. Operatív úton történő 
kutatás indokoltsága esetén be kell vonni a politikai osztály beosztottait is.

Az illetékes rendőrfőkapitány (helyettese) a körözési munka alakulá
sáról folyamatosan tájékoztassa a BM II/I-2., és a BM III/II-5. Osztály veze
tőjét. E központi szervek vezetői szakszerveik útján nyújtsanak segítséget 
a körözés, operatív kutatás szakirányításához; koordinálják a tervezett 
körözési és operatív feladatokat a DHCs Katonai Elhárító szervvel.
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3. Több megyét érintő, vagy az ország egész területére kiterjedő körö
zés elrendelése esetén, a 0010/1966. számú miniszterhelyettesi uta
sítás 2. pontjában megjelölt intézkedések foganatosításának joga értelem
szerűen vonatkozik a BM III/II-5. Osztály vezetőjére is. Ez esetben a BM 
III/II-5. és a BM II/I-2. Osztály vezetői kötelesek a tervezett feladatokat 
végrehajtásuk előtt koordinálni; szoros együttműködésben intézkedni; a 
kutatás során tudomásukra jutott adatokról egymást rövid úton és folya
matosan tájékoztatni.

4. A  0010/1966. számú miniszterhelyettesi utasítás 4. pontjában meg
határozott esetekben, továbbá ha a körözésbe (kutatás, elfogás) nem 
magyar katonai egységek bevonása is szükségessé válik, a BM II/I. és a 
BM III/II. csoportfőnök döntése alapján bizottságot kell létrehozni.

A  bizottság összetétele:
Vezető: a BM II/I-2. Osztály vezetője,

Vezetőhelyettes: a BM III/II-5. Osztály vezetője,

Tagjai: a körözésbe bevont operatív, karhatalmi, rendőri
szervek, vagy más fegyveres testületek felelős képvi
selői, körözési szakemberei.

A  bizottság munkájában felkérésre vegyen részt az elfogást kérő 
katonai egység képviselője is.

5. A  bizottság a körözéssel kapcsolatos feladatait a 0010/1966. számú 
miniszterhelyettesi utasítás 4. pont a)- e) alpontjaiban meghatározottak 
szerint látja el.

A  bizottság által kidolgozott operatív tervben meg kell határozni a 
résztvevő szervek -  amennyiben annak szükségessége felmerült, a körö
zésbe bevont nem magyar katonai egységek -  feladatait, a körözést vezető 
parancsnok elhatározását, utasítását a résztvevő egységek speciális felada
tára vonatkozóan.

Az utasításnak tartalmaznia kell az esetlegesen várható rendkívüli 
körülmény elhárításának, leküzdésének módját és eszközét (erőszakos fel
tartóztatás, fegyverhasználat).

6. A  körözést irányító parancsnok rendkívüli, vagy más indokolt eset
ben kérelemmel fordulhat az illetékes nem magyar katonai egység parancs
nokához, amennyiben a körözésben való részvételük szükségesnek látszik.

A  kérelem csak a polgári személyek feltartóztatásával, igazoltatásával, 
illetve a rendőri intézkedéssel nem járó karhatalmi feladatok végrehajtá
sára (területek lezárására, átkutatására stb.) terjedhet ki.

A  körözésbe ily módon bevont egység a rendőri erőkkel közösen telje
síti a tervben megjelölt feladatokat.

7. Nyílt rendőri intézkedések foganatosítására, többek között polgári 
személyek igazoltatására, feltartóztatására, mozgásuk korlátozására, az 
arra felhatalmazott rendőri szervek jogosultak.

8. Az alakulatától önkényesen eltávozott katonát feltalálása esetén a 
körözést kérő katonai szerv illetékes parancsnokának, illetve az általa 
megjelölt katonai parancsnokságnak kell átadni. A  katona feltalálása és 
átadása közötti időben gondoskodni kell annak megfelelő őrzéséről.

A  0010/1966. számú miniszterhelyettesi utasítás kiterjesztését ismer
tetni kell a körözési munkában intézkedésre jogosult parancsnokok, illetve
-  a szükséges mértékben -  az érintett személyi állomány előtt.

Kőrösi György s. k. Rácz Sándor s. k .
r. vezérőrnagy r. vezérőrnagy

m iniszterhelyettes m iniszterhelyettes
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Felterjesztve: miniszter elvtársnak 
Kapják: miniszterhelyettesek

BM I. főcsoportfőnök 
BM II., III. főcsoportfőnökhelyettesek 
BM Karhatalom országos parancsnoka 
BM HŐR. országos parancsnoka 
BM Kormányőrség parancsnoka 
BM II. Fcsfség csoportfőnökei 
BM III. Fcsfség csoportfőnökei 
BM III/I I-5. Osztály vezetője 
BM II/I-2 és II/I-5 Osztály vezetői 
BM Megyei, Bp-i RFK-k vezetői 

Készült: 75 példányban.
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