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A M A G Y A R  N É P K Ö Z T Á R S A S Á G  
B E L Ü G Y M I N I S Z T E R - H E L Y E T T E S É N E K  

17/1982. számú
INTÉZKEDÉSE

a terrorcselekmények megelőzésével, felderítésével, elhárításával 
kapcsolatos feladatokról szóló 28/1982. számú 

belügyminiszteri parancs végrehajtásáról

Budapest, 1982. évi szeptember hó 6-án.

A 28/1982. számú belügyminiszteri parancs 17. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján az állambiztonsági feladatok végrehajtása 
érdekében kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A BM III. Főcsoportfőnökség a terrorcselekmények megelőzé
sével, megakadályozásával, felszámolásával, a terrorista szer
vezetek és személyek, a hazai ellenséges bűnöző, illetve kóros 
elmeállapotú személyek terrorcselekményre utaló tervei fel
derítésével kapcsolatban:
-  koordinálja a terrorista szervezetek és személyek alkalma

zott módszereire, szándékaira utaló információk megszer
zését, ellenőrzését, feldolgozását, s e tekintetben a Bel
ügyminisztérium szervei közötti együttműködést;

-  lássa el az „Erőd” fedőnevű állandó koordinációs bizott
ságban ráháruló -  a terrorcselekményekkel összefüggő, a 
baráti állambiztonsági szervekkel való együttműködésből 
adódó, a terrorista szervezetek és személyek adattározásá
val kapcsolatos -  feladatokat;
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-  biztosítsa a terrorcselekmény jellegű esemény során vagy 
arra utaló veszélyhelyzetben a Belügyminisztérium szervei 
közötti hírösszeköttetést, a gyors információáramlást.

2. A BM III/II. Csoportfőnökség lássa el a terrorcselekmények 
megelőzésével, megakadályozásával kapcsolatos állambizton
sági munka országos szintű tervezését, szervezését, koordiná
cióját, a terrorcselekményekkel összefüggő információk elem
zését, operatív feldolgozását. Ennek során:
a) gyűjtsön össze, elemezzen és rendszerezzen minden olyan 

adatot, amely a Magyar Népköztársaság vagy más ország 
állampolgára által terrorcselekmény elkövetésével történő 
fenyegetésre, terrorcselekménnyel vagy szervezettel össze
függő bejelentésre, terrorcselekmény elkövetésére alkal
mas tárgyak, eszközök, ellopására, jogellenes birtoklására, 
illetve ezek erőszakkal való megszerzésére irányul;

b) folyamatosan végezze a terrorista szervezetekkel, terveik
kel kapcsolatos információk nemzetközi koordinációját és 
cseréjét, szükség szerint kezdeményezzen a baráti állam
biztonsági szervekkel közös operatív akciókat;

c) a terrorcselekményekkel kapcsolatos feladatai ellátásában 
működjön együtt a Belügyminisztérium és a BM ORFK 
illetékes szerveivel. Szervezze meg az együttműködést a 
BM III. Főcsoportfőnökség szerveivel, az MNVK Felderítő 
Csoportfőnökséggel. Határozza meg a rendőr-főkapitány
ságok III/II. osztályainak terrorcselekményekkel kapcsola
tos feladatait;

d) azonnal adjon tájékoztatást a BM III. Főcsoportfőnökség 
illetékes operatív szerveinek vezetőin túl a BM Határőr
ségnek, a BM Kormányőrségnek és a hazánkban ideiglene
sen állomásozó Szovjet Déli Hadsereg-csoport Különleges 
Osztályának minden olyan terrorcselekményre vonatkozó 
információról, amely e szervek működési területét érintheti, 
illetve befolyásolhatja szolgálati feladataik ellátását;

e) intézkedjen a terrorista szervezetek vezetői, tagjai vagy 
terrorista cselekménnyel gyanúsítható személyek KKA 
törzsadattárba (a körözés alatt állók alapnyilvántartásba), 
illetve tiltónévjegyzékre vételére;

f) dolgozza fel a hazánkban történt terrorcselekmények, azok 
előkészülete vagy kísérlete megelőzésének, felszámolásá
nak operatív tapasztalatait, gondoskodjon azok hasznosítá
sáról.

3. A BM III/I. Csoportfőnökség illetékességi területén derítse 
fel a terrorista szervezeteket, személyeket, az ellenséges spe
ciális szolgálatok és a terrorista szervezetek közötti kapcsola
tokat, a terrorista szervezetek hazánk ellen irányuló, illetve a 
Magyar Népköztársaság vagy más szocialista ország területé
nek felhasználásával tervezett akcióit, módszereit, eszközeit.
Ezzel összefüggésben:
a) tegyen intézkedést az illetékességi területén külképviseleti, 

vagy egyéb állami megbízás alapján tartós külföldi kikül
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detést teljesítő magyar állampolgárok biztonságának vé
delmére, fedje fel terrorista-gyanús kapcsolataikat;

b) a terrorista szervezetekre, személyekre, terveikre vonat
kozó információkat soron kívül adja át a BM III/II. Cso
portfőnökségnek.

4. A BM III/II. Csoportfőnökség elhárítási területén:
a) végezzen felderítő, szűrő-kutató munkát a terrorcselekmé

nyekre utaló adatok és terrorcselekmények elkövetésével 
gyanúsítható, vagy ilyen cselekményt tervező személyek 
felderítése céljából. Indokolt esetben kezdeményezzen elő
zetes ellenőrzést, bizalmas nyomozást;

b) derítse fel és ellenőrizze a hazánkban kolóniákban élő kül
földiek között a terrorista-gyanús vagy ilyen szervezetek
kel kapcsolatban álló személyeket;

c) szervezze meg és hajtsa végre az országba beutazó vagy 
benttartózkodó terrorista személyek operatív ellenőrzését, 
derítse fel kapcsolataikat. Kezdeményezzen akciókat az il
legálisan hazánkban tartózkodó terroristák felkutatására;

d) a hosszabb időre hivatalos megbízatással külföldre utazó 
magyar állampolgárokat folyamatosan részesítse terror- 
cselekményekkel szembeni védelmi jellegű eligazításban. 
Tegyen intézkedéseket magyar állampolgárok terrorista 
kapcsolatainak felderítésére, feldolgozására.

5. A BM III/III. Csoportfőnökség elhárítási területén a belső el
lenséges személyek, illetve azok külföldi kapcsolatainak ellen
őrzése, a rendezvények biztosítása során:

a) derítse fel a terrorista szervezetekkel, személyekkel kiala
kuló kapcsolatokat, tegyen intézkedéseket azok operatív 
feldolgozására;

b) az "F”-dossziés rendszerben ellenőrzött különösen veszé
lyes ellenséges személyek között derítse és dolgozza fel az 
esetlegesen terrorcselekmény elkövetését tervező személye
ket;

c) szervezze meg az elhárítási területén levő, agresszivitásra 
hajlamos személyek ellenőrzését, figyelemmel kísérését és 
akadályozza meg, hogy azok terrorcselekmény elkövetői 
lehessenek;

d) a BM Kormányőrséggel együttműködve úgy szervezze meg 
a nemzetközi rendezvények megtartásának, védett szemé
lyek lakó- és munkahelyének, utazásának, fogadásának 
operatív biztosítását, hogy az a terrorcselekménnyel szem
beni védelmet is biztosítsa;

e) a terrorista szervezetekre, személyekre, tervekre vonatkozó 
információkat soron kívül adja át a BM III/II. Csoportfő
nökségnek.

6. A BM III/IV. Csoportfőnökség elhárítási területén biztosítsa
a terrorcselekmények elkövetésére irányuló törekvések felde
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rítését. Ellenőrizzen és dolgozzon fel minden olyan informá
ciót, ami lőfegyver, lőszer, robbantóanyag, vegyi- és sugárzó
nukleáris anyagok eltűnésére, ellopásának, vagy más módon 
történő megszerzésének szándékára, fegyveres szökés előké
születére, katonai létesítmények elleni diverziós szándékra 
utalnak. Az ilyen adatokat, valamint a terrorista szervezetek
re, személyekre, terveikre vonatkozó információkat soron kí
vül adja át a BM III/II. Csoportfőnökségnek.

7. A BM III/V. Csoportfőnökség -  az operatív csoportfőnöksé
gek igényeinek megfelelően, az általuk megteremtett feltéte
lek alapján -  soron kívül biztosítsa a szükséges operatív-tech
nikai rendszabályok létesítését és üzemeltetését; szervezze 
meg a terroristák által alkalmazott technikai és pirotechnikai 
eszközök elleni védelem tudományos-technikai kutatását, fej
lesztését.

8. A BM III /1. Osztály a terrorcselekmény előkészületével, kísér
letével, elkövetésével gyanúsított személyek ügyében végzett 
vizsgálati munka során törekedjen olyan információk meg
szerzésére, amelyek újabb bűncselekmények megelőzését te
szik lehetővé. Ezekről soron kívül tájékoztassa a BM III/II. 
Csoportfőnökséget.

9. A BM III/2. Osztály az erre vonatkozó döntés esetén soron kí
vül biztosítsa a terrorcselekménnyel gyanúsított személyek 
operatív figyelését.

10. A BM III/3. Osztály és a rendőr-főkapitányságok III/3. cso
portjai szűrő-kutató munkájuk, vagy konkrét elrendelések 
alapján ellenőrizzék a postai küldeményeket, terrorcselek
mény eszközeinek, terroristákkal meglevő kapcsolatnak, illet
ve terrorcselekmény szándékának felderítése céljából, mely
nek során a küldemények technikai ellenőrzésében szorosan 
működjenek együtt a BM III/V. Csoportfőnökséggel.

11. A BM III/4. Osztály -  a szükséges esetekben -  soron kívül 
intézkedjen a terrorcselekmények felderítését, megakadályo
zását, felszámolását elősegítő operatív-technikai rendszabályok 
üzemeltetésére és a keletkezett információk azonnali feldolgo
zására, továbbítására.

12. A rendőr-főkapitányságok állambiztonsági szervei a terror- 
cselekmények megelőzése, felderítése, elhárítása érdekében a 
budapesti és a megyei rendőr-főkapitányok irányításával, to
vábbá az illetékes csoportfőnökségek szakirányításával végez
zék a felderítő, szűrő-kutató és operatív feldolgozó munkát. 
E feladataik ellátásában szervezzék meg az együttműködést a 
rendőr-főkapitányságok közbiztonsági, bűnügyi és igazgatás- 
rendészeti szerveivel, határterületű megyékben a BM Határ
őrség szerveivel:

a) e feladatok végrehajtásáért, az illetékességi területen vég
zett munkáért és együttműködésért a rendőr-főkapitá
nyok állambiztonsági helyettesei a felelősek;
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b) a rendőr-főkapitányságok III/II. osztályain a terrorcselek
mények elhárításával kapcsolatos feladatok koordinálására 
egy operatív tisztet kell kijelölni.

13. A BM III. Főcsoportfőnökség és a rendőr-főkapitányságok ál
lambiztonsági szervei a fentiekben meghatározott feladatok 
végrehajtása mellett kötelesek:
a) a 22/1978. BM számú parancs által előírt rendszerben a 

tudomásukra jutott terrorcselekmény elkövetésének szán
dékára, előkészületére utaló adatokról hozzám is jelentést 
tenni;

b) terrorcselekmény elkövetésének szándékára utaló infor
máció esetén -  a jelentési kötelezettség teljesítése mellett
-  késlekedés nélkül, a végrehajtás megelőzését célzó ope
ratív intézkedések bevezetésére;

c) bekövetkezett terrorcselekmények karhatalmi erőkkel tör
ténő elhárítására, felszámolására irányuló feladatok vég
rehajtásában a belügyminiszter vagy a képviseletében el
járó parancsnok, illetve a rendőr-főkapitány döntése sze
rint részt venni.

14. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba, előírásait az 
érintett személyi állománnyal ismertetni és visszatérően ok
tatni kell.

FÖLDESI JENŐ s. k.,
vezérőrnagy

miniszterhelyettes

Készült: 220 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

állam titkár elvtársnak.
Kapják: miniszterhelyettesek,

BM III. főcsoportfőnök-helyettesek, csoportfőnökök, 
helyetteseik, önálló és beosztott osztályvezetői,
BM Hőr. országos parancsnoka és Felderítő Osztály vezetője, 
BM Adatfeldolgozó csoportfőnök és ÁB N yilvántartó Osztály 
vezetője,
Rendőrtiszti Főiskola parancsnoka és ÁB Tanszék vezetője, 
BM Felügyeleti Osztály vezetője,
BM Belbiztonsági Osztály vezetője,
megyei (budapesti) rendőr-főkapitányok és állambiztonsági 
helyetteseik,
rendőr-főkapitányságok III/II., III/III. osztályainak vezetői 
és III/I. alosztály vezetői.
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