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Tárgy: A  Magyar Népköztársaság honvédelmi minisztere és belügyminisz
tere 002 1964. számú parancsának végrehajtása az MNVK. Felde

rítő Csoportfőnökség és a BM. I l l  III. Csoportfőnökség munkájában.

A  fenti számú parancs végrehajtásának szabályozására a Magyar Nép
hadsereg vezérkari főnöke kiadta a 0046/1964. számú, a belügyminiszter 
helyettese pedig a 0025/1964. számú utasítást.

Az említett utasítások egyes rendelkezései már idejét múltak, ezért 
szükségessé vált a két szerv együttműködését újból szabályozni. Az MNVK. 
Felderítő Csoportfőnökség és a BM. III/III. Csoportfőnökség vezetőit és 
beosztottjait fokozott együttműködésre utasítjuk.

A  katonai hírszerzés feladatai szükségessé teszik, hogy az MNVK. 
Felderítő Csoportfőnökség a BM. III/III. Csoportfőnökség által védett 
objektumok egy részében hatáskörével összefüggő operatív tevékenységet 
folytasson a kölcsönös együttműködés alapján.-Ennek rendje:

1. Az MNVK. Felderítő Csoportfőnökség tisztje a szerv képviseletében 
és feladatkörében közvetlen kapcsolatot tart az objektum meghatározott 
vezetőivel, HM-igazolvány használatával. A  kapcsolat a BM. I l l  III. Cso
portfőnökség összekötő tisztjének közreműködésével, illetve tájékoztatá
sával jöhet létre.

Az összekötő tisztek személyében történő változásról az illetékes osz
tályvezetők kölcsönösen tájékoztassák egymást.

2. Az MNVK. Felderítő Csoportfőnökség ezekben az objektumokban 
operatív akciót és „S Z T ’-tiszt kihelyezést csak úgy hajthat végre, ha a 
III/III. Csoportfőnökség illetékes osztályvezetőjét arról a szükséges és meg
engedett mértékben tájékoztatja, illetve a végrehajtás lehetőségét egyez
teti. A  III, III. Csoportfőnökség köteles az akciók sikeres lebonyolítását elő
segíteni.

3. Az MNVK. Felderítő Csoportfőnökség a Marx Károly Közgazdaság- 
tudományi Egyetem Nemzetközi és Külkereskedelmi Szakán munkáját 
önállóan szervezi. Operatív lépéseit azonban egyeztesse a BM. I l l  I. Cso
portfőnökséggel.
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4. A  két szerv az érdekek kölcsönös elősegítése céljából biztosítsa:

—  a hírigények egyeztetését és ennek alapján a rendszeres infor
mációcserét; az operatív anyagok felhasználásának, illetve 
azok ellenőrzöttségének visszajelzését;

—  azoknak a hálózati személyeknek az átadását, illetve átvételét, 
akiknek operatív lehetőségei és annak felhasználása ezt szük
ségessé teszik.

5. Az együttműködés során mindkét szerv köteles betartani az operatív 
munkára vonatkozó parancsokat, utasításokat és az operatív alapelveket.

6. A  két csoportfőnökség illetékes osztályvezetői évenként egy ízben 
az együttműködésről készítsenek jelentést és a tapasztalatokat közösen 
értékeljék.

7. A  munka során felmerült vitákban a két csoportfőnök együttes meg
beszélés alapján dönt.

8. Jelen utasítást az MNVK. Felderítő Csoportfőnökség és a BM. III/III. 
Csoportfőnökség operatív állományával ismertetni kell.

9. Jelen utasítás kiadásával egyidőben a Magyar Néphadsereg vezér
kari főnöke 0046/1964. számú és a belügyminiszter helyettese 0025/1964. 
számú utasítását hatályon kívül helyezzük.

Felkérjük a két szerv pártszerveit, hogy az együttműködés további 
javításához nyújtsanak segítséget.

OLÁH ISTVÁN s. k.
vezérőrnagy, 

honvédelm i m iniszterhelyettes, 
a Magyar N éphadsereg vezérkari főnöke

RÁ CZ PA L  s. k.
ren d ő r vezérőrnagy, 

belügym iniszter-helyettes, 
III . főcsoportfőnök

Készült: 75 példányban.

Felterjesztve: honvédelmi miniszter elvtársnak, 
belügyminiszter elvtársnak.

Kapják: miniszterhelyettesek,

III. főcsoportfőnök-helyettesek,

III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei, csoportfőnök-helyettesei, 

III/II., III/III., III/IV. Csoportfőnökség osztályvezetői,

M NVK. 4 példányban.
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