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a BM III. Főcsoportfőnökség szerveinél nyugállományú 

állambiztonsági vezetők és tisztek foglalkoztatásáról

Budapest, 1978. augusztus 23-án

A BM III. Főcsoportfőnökség feladatainak növekedésével mind foko
zódóbb igényként m erül fel egyes nyugállom ányú állambiztonsági vezetők 
és tisztek (továbbiakban: nyugállományúak) több évtizedes gyakorlati 
tapasztalatainak további hasznosítása, m unkájuk igénybevétele az operatív 
feladatok végrehajtásában.

A Belügym iniszter elvtárs a BM III. Főcsoportfőnökség szerveinél — 
a reálisan kialakított igények, az operatív feladatok és a személyek egyedi 
elbírálása alapján — 60 fő nyugállom ányú (állandó létszám keret) foglal
koztatását engedélyezte. Ezen nyugállom ányúak foglalkoztatása a BM Kül
ügyi Osztály költségvetésében m egtervezett, de betöltetlen „SZT” létszám
helyeinek terhére  történik.

A nyugállom ányúak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok végre
hajtására kiadom az alábbi

I N T É Z K E D É S T :

1. A BM III. Főcsoportfőnökség szerveinél nyugállom ányúakat alap
vetően a hálózati operatív m unkával összefüggő elvi és gyakorlati felada
tok végrehajtására lehet foglalkoztatni az alábbiak szerint:

a) a legtapasztaltabbakat — akik m agasabb beosztásban és m unka
körben dolgoztak, s ennélfogva az egész állambiztonsági terü letre  
rálátással rendelkeznek — a BM III. Főcsoportfőnökség elvi irá
nyító m unkájának segítésére;

b) a megfelelő felkészültségű volt vezető beosztásúakat az operatív 
m unka módszereinek tudományos igényű és jellegű kutatására, 
illetve az állambiztonsági propagandam unka korszerű módszerei
nek kidolgozására, s annak végrehajtásában való részvételre;

c) az egyéb beosztásokból nyugállom ányba kerülteket az adott köz
ponti szervek felderítő, szűrő-kutató, a gyakorlati hálózati ope
ratív  m unkájának segítésére.

A nyugállom ányúak foglalkoztatásának részletesebb szem pontjait az
1. számú m elléklet tartalmazza.
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A fentiekben és az 1. számú m ellékletben felsorolt feladatoktól eltérő 
foglalkoztatásukra csak kivételes esetben, engedélyem alapján kerülhet sor.

2. A korhatár alatt nyugdíjba helyezetteket foglalkoztatni általában 
nem, vagy csak kivételes esetekben, engedélyemmel lehet.

3. A nyugállom ányúak foglalkoztatása, illetve velük részfoglalkozású 
m unkaviszony létesítése szerződés alapján, a hivatásos állomány nyugállo
m ányú tagjainak m unkavállalásáról, illetve kereső foglalkozás folytatásá
ról szóló 15/1975. számú m iniszteri parancs rendelkezései alapján történhet.

A BM III. Főcsoportfőnökség szerveinél foglalkoztatott nyugállom á
nyúak illetm ényének folyósítását a polgári létszám - és bérkeretgazdálko
dás szabályozásáról szóló 10/1969. számú m iniszterhelyettesi utasítás ren 
delkezései szerint a m iniszter pénzügyi-anyagi-m űszaki helyettesének 
egyetértése alapján a BM Külügyi Osztály a konspirációs szabályok betar
tásával intézi. Bérezésük a betöltetlen „SZT” létszám helyre eső bérm eg
takarítás terhére  havi 1500—3000 Ft/fő béralapösszeggel történik.

4. A nyugállom ányúak foglalkoztatására — a nyugállom ányba helye
zés körülm ényeit is figyelembe véve — szem élyenként 1 példányban külön 
javaslatot kell készíteni.

A javaslat tartalm azza a nyugállom ányú nevét rendfokozatát, személyi 
adatait, nyugdíjazása körülm ényeit, utolsó belügyi beosztását, foglalkoz
tatásának célját, konkrét feladatai rövid leírását, a foglalkoztatásáért köz
vetlenül felelős vezető nevét, rendfokozatát, beosztását, a javasolt bérös
szeget.

A foglalkoztatást:

a) a csoportfőnöki és attól magasabb beosztásokból nyugállom ányba 
kerültek esetében a belügym iniszter;

b) csoportfőnök-helyettesek, önálló osztályvezetők esetében a BM 
III. főcsoportfőnök;

c) a többi beosztásból nyugállom ányba kerültek  esetében a BM III. 
főcsoportfőnök-helyettesek, illetve a BM III/IV. csoportfőnök

engedélyezi, s azt az „SZT” állomány kinevezésénél szokásos módon állo
m ányparancsban kell m egjelentetni.

5. A jóváhagyott javaslat alapján az é rin te tt szerv vezetője kössön 
munkaszerződést a m unkavállaló nyugállom ányúval (2. számú melléklet).

A munkaszerződést 3 példányban kell elkészíteni és annak egy-egy 
példányát meg kell kü lden i:

— a BM IV /II. csoportfőnöknek,
— a BM Külügyi Osztály vezetőjének.

A munkaszerződés további egy példánya — a 4. pontban megjelölt 
javaslattal együtt — a foglalkoztató parancsnoknál marad.

A m unkaviszony megszűnésekor a javaslatot a munkaszerződéssel 
együtt a foglalkoztató parancsnok köteles öt évig megőrizni, m ajd meg
semmisíteni.

6. A nyugállom ányúak feladataik végzése során kötelesek a vonatkozó 
utasításokat, parancsokat, rendelkezéseket m aradéktalanul betartani, am e
lyekre a szerződés megkötésekor — a feladataik ism ertetésével egyidejű
leg — el kell igazítani.
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7. A m unkáltató szerv vezetője köteles gondoskodni a nyugállom ányú 
BM szerződéses igazolvánnyal történő ellátásáról, a feladataival összefüggő 
BM objektumokba történő beléptetés biztosításáról.

8. A nyugállom ányúak végzett m unkájuk eredm ényességétől függően
— a hivatásos állom ányra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően — ki
tüntetésben és jutalom ban részesíthetők.

9. A nyugállom ányúakat a munkaszerződéssel történő foglalkoztatásuk 
a la tt továbbra is megilletik a BM nyugdíjasaira vonatkozó jogok.

10. Az é rin te tt szervek vezetői — az operatív m unka igényeit és az 
aktuális feladatokat is figyelembe véve — 1978. október 30-ig m érjék fel 
és a BM III/7. Osztály ú tján  hozzám jóváhagyásra terjesszék fel a nyug
állom ányúak foglalkoztatására vonatkozó igényeiket, valam int a m unka- 
vállalásra felkérhető nyugállom ányúak adatait (személyi adataik, foglal
koztatási feladataik és bérösszegük). E feladat végrehajtásához igényeljék 
az illetékes személyügyi szerv segítségét.

A szervek vezetői ugyancsak a fenti időpontig jelentsék a jelenleg is 
foglalkoztatott nyugállom ányúak jelzett adatait annak megjelölésével, 
hogy a jövőben közülük kiket, mely területen  és feladatokkal kívánnak 
foglalkoztatni.

11. A nyugállom ányúaknak az intézkedésben m eghatározottak szerinti 
foglalkoztatásáért, m unkájuk szám onkéréséért és ellenőrzéséért az é rin te tt 
szervek vezetői a felelősek.

Az 1/a pontban megjelölt nyugállom ányúak esetében — irányításom 
mal — a BM III/7. Osztály vezetője szervezi és intézi a feladatok végre
hajtását.

12. Az intézkedés hatálya a BM III. Főcsoportfőnökség központi szer
veire terjed ki.

Az intézkedésben foglaltaknak a megyei (budapesti) rendőr-főkapi
tányságok állambiztonsági szerveire történő kiterjesztése jogát m agam nak 
tartom  fenn.

13. Ez az intézkedés 1978. szeptem ber 1-én lép hatályba, m elyet az 
érin tett szervek vezetői állományával a szükséges m értékig ism ertetni kell.

KARASZ LAJOS s. k.
rendőr vezérőrnagy, 
miniszterhelyettes

Készült: 60 példányban 
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

állam titkár elvtársnak,
Kapják: elosztó szerint
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1. számú melléklet

S Z E M P O N T O K
a nyugállományú állambiztonsági vezetők és tisztek foglalkoztatásához

Kiindulási alapok:

— A vezetői m unkakörben (főcsoportfőnök-helyettesi, csoport
főnöki, önálló osztályvezetői, osztályvezetői és alosztályvezetői) 
dolgozott nyugállom ányba helyezettek — de a tisztek egy része 
is — nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik. Olyan történelm i 
időszakban éltek és dolgoztak, amikor az osztályharc rendkívül 
változatos form ái és módszerei kerültek alkalmazásra. E harc 
sikereinek és kudarcainak egyaránt részesei voltak. Az eredm é
nyes és bevált harci eszközök tapasztalatai — esetükben — 
ötvöződnek a kudarccal szerzett m aradandó belső tanulságok
kal. Nem csak olyanokkal, amelyek az 1956 előtti politikai 
hibák következményei, hanem  olyanokkal is, amelyek az állam 
biztonsági m unka vitele során — helyes politikai vonalvezeté
sünk m ellett is — megfelelő tapasztalatok h ijján  „ú jraterm e
lődhetnek” .

— A vezetői m unkakörben dolgozott nyugállom ányúak egy része 
jelenleg is felhasználható szellemi kapacitással rendelkezik, 
s éppen jelenlegi státuszuk lehetővé teszi, hogy tapasztalataikat 
elvi, elméleti jelleggel is feldolgozzák, egy-egy tém a kapcsán 
gyakorlatilag hasznosítsák, ha erre megfelelő igény és szerve
zeti keret terem tődik. Az ilyen jellegű elvi m unkára ezeknek az 
elvtársaknak — ha volt is korábban belső igényük — de a be
osztásukkal járó leterhelés m iatt lehetőségük nem  volt.

— A foglalkoztatásuknak hum ánus oldala is van, bár az előbbi 
két aspektus szolgálati szempontból lényegesen fontosabb. 
Mind em ellett a hum ánus szempont sem mellékes, hiszen a 
szolgálat érdekében történő további aktív  hasznosításuk a felé
jük irányuló —egyébként sok más vonatkozásban bizonyítottan 
meglevő — megbecsülés jelentős tényezője. M unkába állításuk
nak előrem utató hatása is van, hiszen a hasznosítás megszer
vezése a továbbiakban nyugdíjba helyezettek „perspektíváját” 
is megadja.

— A nyugállom ányúak foglalkoztatásánál kerülni kell az auto
m atizmust. Csak úgy, m int az aktív szolgálatnál, m indenekelőtt 
a szolgálati feladatokból, illetve az arra  való ráterm ettségből 
kell kiindulni.

A tém át, a szolgálati feladatok m echanizm usát alapul véve, funkcio
nális oldalról kell megközelíteni, s a tennivalókat a szolgálat ellátásával 
kapcsolatos elvi és gyakorlati feladatkörökre bontani, továbbá tapasztala
taikat a m ódszertani ku ta tás egyes kérdéseiben hasznosítani. M indhárom 
típusú feladatkör ellátásánál a tevékenységi határvonalakat úgy és olyan
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világosan kell megjelölni, hogy a nyugállom ányúak m unkája, tapasztala
taik  hasznosítása a legkisebb m értékben se sértse a parancsnoki-szolgálati 
vonal önállóságát, felelősségét, cselekvési készségét.

A nyugállom ányúak foglalkoztatása, m unkájuk megszervezése és 
hasznosítása során — term észetesen — előfordulhatnak kisebb-nagyobb 
szubjektív problémák, de ezek megfelelő előrelátással, pontos belső sza
bályozás m ellett kiküszöbölhetőek. Elsősorban úgy, ha a nyugállom ányba 
helyezettek m unkája szervesen illeszkedik a szolgálati feladatok ellátá
sához.

I.

Elvi jellegű feladatkörök

A legtapasztaltabb nyugállom ányban levőkből (akik magasabb m unka
körben dolgoztak és jelentős vezetői tapasztalattal, valam int az egész 
állambiztonsági terü letre  rálátással rendelkeznek) a III. Főcsoportfőnökség 
elvi irányító m unkájának (annak alább részletezett főbb problem atikájá
nak) gyakorlati segítésére:

— A hálózati m unkával kapcsolatos (vonatkozó parancsokban, 
utasításokban és szabályzatokban lefektetett) előírások gya
korlati m egvalósulásának esetenkénti felmérése, általános vagy 
kérdésenkénti összesítése, elemzése, következtetések — esetleg
— ajánlások kidolgozása.

— A hálózati operatív m unka — esetenkénti — fenti értelm ezés
beli segítése. E tevékenységi körbe lehet sorolni az olyan 
típusú m unkát, amely a kiemelkedően fontos ügyek feldolgo
zásánál szaktanácsadói m unkakört jelentene a főcsoportfőnök
ség, illetve a csoportfőnökségek vezetői m ellett.

(Megjegyzés: a legfontosabb ügyek feldolgozásánál — kém 
ügyek, szervezkedések, bomlasztási akciók és aktív  intézkedé
sek — a feldolgozó m unka színvonalát nagyban befolyásolja, 
hogy az előzetes ellenőrzést és bizalmas nyomozást végzők mi
lyen gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek. A konspiráció és 
egyéb szubjektív, valóságos okok — nem teszik lehetővé, hogy 
ezeket az ügyeket m inden esetben azok az elvtársak dolgozzák 
fel, akik a legnagyobb tapasztalattal rendelkeznek. Előfordul, 
hogy az ellenség azért tud  kibújni a felelősségre vonás alól, m ert
— „szerencséjére” — nem kellő gyakorlati jártassággal rendel
kezők kezébe kerültek.)

— Időszakos szemlék ú tján  — a főcsoportfőnök elhatározása 
alapján — konkrét m unkaterületeken folyam atosan foglalkoz
hatnak a megelőző m unka elvi és gyakorlati kérdéseivel. A 
megelőző m unka jellege m egkívánja a mindig m egú ju ló  ope
ratív  és politikai helyzethez való igazodást, m ind a megelőző 
m unka felfogását, m ind alkalm azott m ódszereit illetően.

— A tényleges szükségleteknek megfelelően foglalkozhatnak bi
zonyos szűkebb, gyakorlati jellegű szervezetfejlesztési, szerve
zet átalakítási intézkedések kidolgozásával is. Az ilyen irányú 
m unka kizárólag a vezetés kezdeményezésére tö rténhet és 
akkor, amikor az operatív helyzet változásának megfelelően 
ilyen igény felmerül.

Az elvi jellegű feladatkörök teljesítésébe való bekapcsolódás — a 
fenti, vagy esetleg a későbbiekben és más kérdésekben — csak úgy kép-
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zelhető el, ha e m unka a III. Főcsoportfőnökség irányító tevékenységét 
— jól körülhatárolt területeken — elsősorban gyakorlati szempontból 
segíti.

II. 

Gyakorlati jellegű feladatkörök

Abból a tényből kell kiindulni, hogy a csoportfőnökségek vezetése 
változatlanul leterhelt, s a rendelkezésre álló kapacitás jelentős részét a 
folyó feladatok elvégzésére használja fel. Egy-egy átfogóbb — a terü let 
elvi fejlesztésére irányuló határozat végrehajtásának állásáról csak nagy 
időközönként kaphatnak átfogó képet, s így az ilyenkor hozott intézkedé
sek m ár sok olyan elem et is tartalm azhatnak, am elyeket menetközbeni 
ellenőrzés révén m ár korábban célszerű le tt volna foganatosítani.

Ilyen tém ák lehetnek:

— Nyugatról hazatért (amnesztiások) operatív ellenőrzésének 
helyzete, s az ezzel kapcsolatos további tennivalók.

— A hazánkban levő tőkés külképviseletek m agyar alkalm azottai
nak szervezett utánpótlása (kiválasztás, pozícióbahozás) és re
zidenturába szervezett hálózatuk nyugállom ányúak által tö r
ténő vezetése.

— A tartósan külföldön dolgozó m agyar állampolgárok (szak
emberek, vállalati kiküldöttek, szerelők, diákok stb.) védelm é
nek elősegítésében, az e területen  végzett elhárító m unka fej
lesztésében való részvétel.

— Az „F”-dossziésok operatív ellenőrzésének esetenkénti felm é
rése és a szükséges intézkedések m egtételére vonatkozó aján
lások kidolgozása. Egy-egy fertőzöttebb, és népgazdasági szem
pontból fontos, területen  rezidenturák ú tján  való hálózati 
ellenőrzésük megszervezése (természetesen az ilyen személyek 
megfigyelésére engedélyezett operatív lehetőségek igénybe
vételével).

— A felderítő, szűrőhálózat szervezésében és vezetésében (rezi
densek, hálózati személyek irányítása) való részvétel, főképpen 
olyan területeken, amelyek idegenforgalmi gyűjtőhelyet ké
peznek (szállodák, idegenforgalmi hivatalok stb.).

— A népgazdaságvédelem (elsősorban hadiipar) szervezésében, 
főleg a preventív jellegű feladatokat ellátó hálózati személyek 
rezidenturákba való szervezésében, s azok vezetésében való 
részvétel.

— Az összbelügyi feladatok erősítésében való részvétel olyan 
területeken, m int az Űtlevélosztály, a KEO, HÖR, ifjúságvéde
lem. (E helyeken elképzelhető egy-egy nyugállom ányú volt 
vezető állandó jelleggel összekötői feladatokkal való megbíza
tása.)

III. 

Módszertani kutatás egyes kérdései

Megfelelő felkészültségű volt vezető beosztású és beosztott nyugállo- 
m ányúakat foglalkoztatni lehet az operatív m unka tudományos jellegű 
módszertani kutatásának vonalán, továbbá egyes területeken az állambiz
tonsági propagandam unkába való bevonással.
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Fontosabb kutatási tém ák lehetnek:
— Az operatív helyzettel együtt változó beszervezési alapok és 

módszerek alakulása. Ajánlások kidolgozása — egyes terü le
teken alkalm azott és bevált — új m ódszerek elterjesztésére, 
oktatásuk megszervezésére.

— Találkozási helyek („K” és „T” lakások, nyilvános helyek) 
problem atikája, figyelembe véve a lakótelepi lakásokat, hét
végi üdülőtelepeket stb. (mint új helyzetet), nyilvános helyek 
részesedését és szerepét, a személyes találkozók ritk ításának 
lehetőségeit, a konspiráció és biztonság növelését.

— A hálózati személyek tartásának  és ellenőrzésének fejlesztési 
lehetőségeit, az írásos beszámolók helyett a technikai rögzíté
sek előtérbehelyezését, s ezen keresztül az így nyert inform á
ciók feldolgozásának hatékonyabb hasznosítását, ellenőrzési 
kombinációk rendszeres alkalm azásának m ódszertani ku tatá
sát és azok alkalmazási kérdéseit, főképpen a külföldi állam 
polgárságú hálózat esetében.

— Az operatív tisztek tevékenységi m utatójának kutatása, s a 
beszámolási, feladat-végrehajtási ellenőrzés korszerűbb rend
szerének kidolgozása.

— Az „SZT” állom ányúak oktatása és továbbképzése korszerűsí
tésének kidolgozása, részvétel a továbbképzésben.

— Az állambiztonsági propagandam unka korszerű módszereinek 
kutatása. A népgazdaság különösen fontos területein, továbbá 
a fegyveres erőknél, s a külkapcsolatokat bonyolító állami 
szervekben rendszeres, magas színvonalú tájékoztató előadások 
előkészítése; e szervekben folyó folyamatos propagandam un
kához szükséges tapasztalati anyagok gyűjtése, elemzése, ta 
nulm ányok összeálítása.

A nyugállom ányúak foglalkoztatása olyan új feladat és lehetőség, 
am elyet az élet te tt időszerűvé. A nyugdíjazások során olyan szellemi ta r
talékok szabadulnak fel, amelyek felhasználására korábban lehetőség nem 
volt. Jelenleg adottak azok a feltételek, amikor egy tekintélyesnek mond
ható szellemi tartalékot vethetünk be az állambiztonsági m unka alkalm a
zott eszközeinek továbbfejlesztésébe, a m unka színvonalának emelésébe, 
a felm erülő problém ák megoldásának gyorsabb megszervezésébe.

Szocialista forradalm unk első három  évtizedében szerzett gazdag isme
retanyaggal és tapasztalattal rendelkező vezetők foglalkoztatása jól ötvöz
heti a m egfiatalított és tehetséges, aktív vezetői állom ányunk lendületét.

A nyugállom ányúak foglalkoztatásának kérdését hosszú távú feladat
nak kell tekinteni, amely — feltehetően — nem lesz teljesen problém a- 
mentes. Már a szervezésnél, s valószínűen a végrehajtás kezdeténél is 
különböző vélt és valóságos nehézségek jelentkezhetnek. Ezek rendezése, 
különösen az első időszakban az aktív vezetői állomány szám ára bizonyos 
többletm unkát is igényel, am elyet most, e m unka beindításakor indokolt 
figyelembe venni.

Budapest, 1978. augusztus 23.
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2. számú melléklet

MUNKASZERZŐDÉS

amely létrejö tt egyrészről a BM ...........................................................................................................................................

(a szerv megnevezése), m á s ré sz rő l.......................................................................................................................................

( .......................  szül. év, .........................................  hely ..........................................................................  anyja neve)

....................................................... .................... ......................  .............................................a latti lakos között, az alábbi

feltételek m ellett:

1. A BM .......................................................................................................................(a szerv megnevezése) 19. ev

................................ h ó ...........napjától alkalmazza Önt ..............................................................................................
munkakör betöltésére.

2. Személyi alapbérét a hatályos bérutasításban foglaltak szerint, h a v i ................................F t-ban állapítom
meg, továbbá korpótlék illeti meg, ha ennek jogszabályi feltételei fennállnak.

3. Ez a munkaszerződés
— határozatlan, illetve
— határozott

19.... év ...........................  hó ........... napjától

19. . . . év ...........................  hó ........... napjáig terjedő időre szól.*

4. A munkábalépés napjától s z á m íto tt ...............nap próbaidőnek tekintendő. A próbaidő ala tt a szerződő
felek bárm elyike a m unkaviszonyt felmondás és indokolás nélkül, azonnali hatállyal m egszüntetheti.

5. A munkavállaló kötelezi magát, hogy a m unkakörével kapcsolatos feladatokat lelkiismeretesen, a meg
kívánható hozzáértéssel és kellő időben elvégzi, valam it a m unkája ellátásával kapcsolatban utasításra 
jogosult vezetőjétől kapott parancsokat végrehajtja.

6. Tudomásul veszi a munkavállaló, hogy a m unkaviszonya ala tt a tudom ására ju to tt szolgálati titkokat 
a munkaviszonya fennállása alatt és annak megszűnése után, csak az arra  jogosult személyekkel közölheti 
és e kötelezettségének megsértése esetén a m unkaviszony megszűnése után is büntetőjogi felelősséggel 
tartozik.

7. Ez a munkaszerződés aláírásának napjától érvényes.

8. A munkaszerződésben nem szabályozott vagy a m unkaviszony tartam a alatt felm erülő m unkaviszony
nyal összefüggő m inden kérdésben a Munka Törvénykönyve és annak végrehajtási rendelkezéseit 
illetve a Belügyminisztérium hatályban lévő vonatkozó utasításait kell alkalmazni.

Kelt , 19. . . .  év hó nap.

munkavállaló

Jóváhagyom: 

Kelt ............... ,, 1 9 . . . .  év hó

alkalmazó szerv vezetője 
(parancsnoka)

nap.

* a nem kívánt szöveget törölni kell.
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jóváhagyásra jogosult aláírása
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