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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  
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7/1978. számú
INTÉZKEDÉSE

a BM III. Főcsoportfőnökség szigorúan titkos állománya 
képzésének-, továbbképzésének egységes szabályozásáról

Budapest, 1978. évi április hó 5-én.

A BM III. Főcsoportfőnökség szigorúan titkos (,,SZT") állománya 
képzésének-, továbbképzésének egységes szabályozására kiadom az 
alábbi

1. Az „SZT” állománynak a 002/1969. sz. miniszteri parancs és 
végrehajtási utasításokban előírt képzését, továbbképzését 
egységesen a következőkben — és a mellékletként kiadott „Ke
retprogram"-ban — meghatározottak szerint kell végrehajtani.

2. A „Keretprogram”-ban meghatározott témakörök- és irodalom 
mellé ki kell dolgozni minden érintett szervnek az „SZT” ál
lománya részére szükséges speciális témaköröket és irodalmat, 
meg kell határozni az ehhez szükséges tananyagot, oktatás- 
technikai eszközöket, technikai- és egyéb berendezéseket.
Az ezzel kapcsolatos igényeket a BM III. Főcsoportfőnökség 
„SZT” állománnyal rendelkező operatív szerveinek vezetői — 
a BM IV/I. Csoportfőnökséggel együttműködve — teljesítsék.

3. Alapképzés:
a) Az alapképzés tematikáját (programját) úgy kell kidolgozni, 

hogy az alapképzés a kinevezettek alapvető rendőri, állam
biztonsági, fedőmunkaköri és az át-, illetve kihelyezettek 
fedőmunkaköri tudását megfelelő szintre emelje, s ez a tu 
dás a továbbképzés megfelelő alapja legyen.

b) Az alapképzést vizsgával kell zárni, melynek eredményét 
a kinevezés, vagy a kihelyezés utáni első minősítésben értékelni

i n t é z k e d é s t :
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kell. A vizsga eredményét az „SZT” állomány tagjá
nak személyzeti dossziéjában elhelyezett törzslapra is rá kell 
vezetni.

4. Továbbképzés:
a) A továbbképzés tematikája (programja) biztosítsa a növekvő 

szintű állambiztonsági feladatokhoz szükséges képzettséget.
b) A továbbképzés során kell ismertetni — a hivatkozott pa

rancs előírásai szerint — az újonnan megjelenő belügyi ren
delkezések, stb. anyagait.

c) A továbbképzési tervet — a legalizálási terv mellékleteként
— témakörök és órák szerint részletezve kell elkészíteni.

5. Az „SZT” állományú vezető (rezidens) számára a „Keretprog
ram ”-ban meghatározott és speciális tananyagot (Vezetéselmé
let, pszichológia, pedagógia stb.) is oktatni kell.

6. A rezidentúrához tartozó és rezidentúrához nem csatolt „SZT” 
állományúak folyamatos továbbképzését egyaránt a 4. pontban 
foglaltak szerint kell végrehajtani.

7. A politikai oktatást, valamint egyéb — egyetemi-, főiskolai-, 
nyelvi- stb. — képzést a fedőmunkakör lehetőségein belül kell, 
illetve lehet engedélyezni.

8. A képzés, továbbképzés okmányait a levelező (rezidentúra) 
dossziéban, illetve kiképzési okmánygyűjtőben kell elhelyezni.

9. A képzéshez, továbbképzéshez szükséges tananyagok, oktatás- 
technikai eszközök, oktatófilmek jegyzékét a BM III. Főcso
portfőnökség „SZT” állománnyal rendelkező operatív szervei
nek vezetői — a BM III/7. Osztály útján — igényeljék a BM 
IV/ I. Csoportfőnökségtől.

10. Az „SZT” állományút kihelyező operatív szerv vezetője (cso
portfőnök, önálló osztályvezető) bízzon meg kiképzőtisztet a 
képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos feladatok ellátására.

11. A kiképzőtisztnek évente egy alkalommal egyhetes módszertani 
továbbképzésen kell részt venni, melynek szervezéséért és vég
rehajtásáért az érintett szakterületek vezetői a felelősek.

12. Az intézkedésben foglaltak koordinálása a BM III/7. Osztály 
feladata.

13. A képzés, továbbképzés „Keretprogram”-jának kiegészítésére, 
vagy megváltoztatására a III/7. Osztály vezetője -  a IV/I. 
Csoportfőnökséggel együttműködve — három évenként ter
jesszen fel hozzám javaslatot jóváhagyásra.

14. A gyakorlati feladatok eredményes végrehajtása érdekében — 
a szervek sajátos viszonyainak megfelelően — az érintett szak
területek vezetői az „SZT” tisztek képzése és továbbképzése 
céljából végrehajtási intézkedést adhatnak ki.
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15. Az intézkedés 1979. január 1. napján lép hatályba, rendelke
zéseit az érintett személyi állománnyal ismertetni kell.

KARASZ LAJOS s.
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes

Készült: 180 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

állam titkár elvtársnak.
K apják: miniszterhelyettesek,

III. főcsoportfőnök-helyettes,
III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei, csoportfőnök helyettesei, 
IV/I. csoportfőnök,
III/I- 7. osztályvezetők,
III/I- III. Csoportfőnökség osztályvezetői,
Rendőrtiszti Főiskola parancsnoka, ÁB tanszék vezetője,
Belbiztonsági Osztály vezetője,
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok 4—4 pld.
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B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M SZIGORÚAN TITKOS!
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

M E L L É K L E T  
a 7/1978. számú 

BELÜGYMINISZTER-HELYETTESI INTÉZKEDÉSHEZ

K E R E T P R O G R A M  
az „SZT” állomány alap- és továbbképzéséhez
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AZ „SZT” ÁLLOMÁNY OPERATÍV ALAPKÉPZÉSÉNEK 
ÉS TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK CÉLJA, HELYE, SZEREPE 

A SZAKSZOLGÁLATI FELKÉSZÍTÉSBEN 

Az alapképzés és a továbbképzés célja:

Az állambiztonsági- és a kapcsolódó szakterületek ismeretanyagá
nak. valamint a vonatkozó jogszabályok, illetve belügyi rendelke
zések olyan szinten történő elsajátíttatása, amely a kinevezést, áthe
lyezést követően biztosítja az adott „SZT” munkakörben jelentkező 
állambiztonsági feladatok magas szintű végrehajtását, az „SZT” ál
lománnyal szemben támasztott követelmények teljesítését.
A gyakorlat és a tudomány legújabb eredményeinek a felhasználá
sával, az ismeretek — továbbképzés keretében történő — bővíté
sével és korszerűsítésével tegye hatékonyabbá az állambiztonsági 
feladatok végzését.

Helye, szerepe a szakszolgálati felkészítésben:

Az alapképzés, az állambiztonsági munka alapjai az alapvető rend
őri és egyéb ismeretek, valamint általános és speciális szakismeretek 
oktatásával biztosítja az „SZT” munkakörben jelentkező állam
biztonsági feladatok végrehajtására a felkészültséget. Továbbkép
zés keretében elősegíti az állambiztonsági operatív és speciális is
meretek elmélyítését, hatékonyabbá teszi a gyakorlati munkát.

összóraszám: — alapképzés 60 óra (vezetők részére +  4 óra)
— továbbképzés (évente) 48 óra.

Az alapképzés és továbbképzés tartalma:

Az „SZT” munkakör általános és speciális operatív elvei, szabályai, 
az „SZT” beosztottak — és vezetők — jogai, kötelezettségei.
Speciális operatív feladatok, módszerek. Egyes operatív technikai 
eszközök kezelése, alkalmazása.
A legfontosabb nemzetközi és belpolitikai események, tendenciák 
belügyi — állambiztonsági munkával összefüggő — értékelése. Az 
„SZT” munkakörben dolgozók munkájára vonatkozó — újonnan 
megjelenő — jogszabályok, belügyi rendelkezések. Általánosítható 
tapasztalatok, valamint az alkalmazható új operatív technikai esz
közök.
A továbbképzés során az ÁB operatív munka gyakorlatát figyelem
be véve célszerű időnként visszatérni egyes témákra.

Vizsgakövetelmények:

Az alapképzést vizsgával kell zárni. A részletes vizsgakövetelmé
nyeket, s a vizsgáztatás rendjét az „SZT” állománnyal rendelkező 
szervek önállóan dolgozzák ki és gondoskodnak azok kellő időben 
történő megismertetéséről.

I.
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TEMATIKA AZ ALAPKÉPZÉSHEZ 

1. Általános ismeretek az „SZT” állományról
a) Az „SZT” állomány létrehozásának szükségessége. A szol

gálati viszony keletkezése, megszűnése.
b) Az ,,SZT” állományúak jogai, kötelességei és feladatai. A di

csérő, fegyelmi jogkör alkalmazásának általános szabályai.
c) A BM állambiztonsági szervek és adott politikai gazdasági, 

társadalmi szervek között érvényben levő megállapodások.
d) Vezetési ismeretek (vezetők — rezidensek — részére).
Irodalom:
— a 002/1969. sz. miniszteri parancs és I., II. sz. végrehajtási 

utasításai,
— 1971. évi 10. sz. tvr.,
— 19/1974. sz. min. helyettesi utasítás,
— 7/1976. sz. miniszteri utasítás,
— vezetési és szervezési ismeretek

(BM IV/I. Csfség kiadványa 1968., 1971.),
— 4/1976. sz. min. helyettesi intézkedés.

2. Általános állambiztonsági ismeretek
a) A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1974. évi 17. 

számú törvényerejű rendelete az állam és közbiztonságról, a 
Minisztertanács 39/1974. (XI. 1.) számú rendelete a rendőr
ségről.

b) Az adott állambiztonsági szerv helye, szerepe a BM III. Fő
csoportfőnökség rendszerében. Az elhárító munka főbb jel
lemzői, irányai és módszerei.

c) A BM III. Főcsoportfőnökség konspirációs és biztonsági sza
bályzata. Az állam- és szolgálati titok védelme.

Irodalom:
— 1968. évi 1. sz. tvr.,
— 1974. évi 17. sz. tvr..
— 39/1974. MT sz. rendelet,
— 0019/1963. sz. min. paranccsal kiadott 

10—2207/1969. sz. szab.,
— 08/1973. sz. min. parancs,
— 7/1977. sz. min. parancs,
— Állambiztonsági ismeretek c. jegyzet I. kötet I. fejezet.

3. Az ellenség tanulmányozása
a) Az imperialista hírszerző szervek szerepe a tőkés állam po

litikai, katonai, stratégiai, taktikai célkitűzései megvalósítá
sában.

b) Az imperialista hírszerző szervek és a fedés alatt működő 
egyéb intézmények felforgató tevékenységének formái. Az 
információszerzés titkos és nyílt módszerei.

II.
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c) Az imperialista hírszerző szervek ügynöki apparátusa. Az 
ügynöki behatolás és összeköttetés formái, módszerei.

d) A fellazítás célja, iránya, főbb megnyilvánulásai, formái és 
mechanizmusa. Az ellenséges magyar emigráció és a belső 
ellenséges elemek szerepe a fellazításban.

Irodalom:
— 0024/1966. sz. min. parancs,
— a BM IV/I. Csoportfőnökség által kiadott;

Az ellenség tanulmányozása c. füzetek vonatkozó részei.

4. A BM állambiztonsági szervek munkájának alapelvei
(A speciális ,.SZT” feladatnak megfelelően)
a) Az állambiztonsági szervek hálózati munkájának alapelvei.
b) A hálózaton kívüli kapcsolatok helye és szerepe az állam

biztonsági munkában.
c) Operatív nyilvántartás, környezettanulmányozás és opera

tív figyelés.
d) Az előzetes ellenőrzés és bizalmas nyomozás.
e) Az információs rendszer, valamint a jelentési kötelezettség 

elvei, módszere és feladatai.
Irodalom:
— 005/1972. sz. min. parancs és Szabályzat,
— 0010/1973. sz. min. parancs és Szabályzat,
— 09/1975. sz. min. parancs,
— „Állambiztonsági ismeretek” c. jegyzet 1—5. kötet vonat

kozó részei.

5. Állambizíonsági szakismeretek
a) Az állambiztonsági szervek speciális bűnmegelőző tevékeny

sége.
b) A külföldiekkel szemben alkalmazható rendészeti és kény

szerintézkedések.
c) A nem szocialista országokba kiutazó magyar állampolgárok 

védelmének megszervezése.
d) A népgazdaság és a társadalmi tulajdon védelmének állam

biztonsági feladatai.
e) Az állambiztonsági szervek tevékenysége a kulturális terü

leten és az ifjúság védelmében.
Irodalom:
— 0022/1970. sz. min. parancs,
— 016/1973. sz. min. utasítás,
— 09/1975. sz. min. parancs,
— 18/1976. sz. min. utasítás,
— 7/1976. sz. min. utasítás,
— 4/1976. sz. min. helyettesi intézkedés,
— Állambiztonsági tanulmányok közül: 1/1977., 2/1971., 

4/1971., 1/1973.,
— Igazgatásrendészet c. jegyzet I., II. kötete.
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6. Felderítés
a) A szűrő-kutató (felderítő) munka tartalma, elvei, módszerei, 

eszközei.
b) A  felderítő munka megszervezése, végrehajtása 

Irodalom:
— A szűrő-kutató (felderítő) munka tartalma, elvei, mód

szerei, eszközei, e munka szervezése és végrehajtási fel
adatai c. tanulmány.

7. Javasolt témakör
— Az MSZMP irányító, vezető szerepének gyakorlati meg

valósulása a BM szervek tevékenységében.
— A Belügyminisztérium vezetési és információs rendszere.

III.
TEMATIKA A TOVÁBBKÉPZÉSHEZ

1. Az állambiztonsági operatív munka titkos nyomozati (opera
tív) eszközei.
Irodalom:
— Állambiztonsági ismeretek c. jegyzet 2., 3. kötete.

2. Az állambiztonsági szervek hálózati munkájának alapelvei.
Az állambiztonsági szervek hálózata.
A beszervezési jelölt kiválasztása és tanulmányozása.
A hálózati személyek vezetésének, kiképzésének, nevelésének 
és ellenőrzésének elvei.
Irodalom:
— 005/1972. sz. min. parancs és szabályzat,
— Állambiztonsági ismeretek c. jegyzet 4. és 5. kötete, XIII. 

fejezet.

3. Az előzetes ellenőrzés és bizalmas nyomozás helye, szerepe az 
állambiztonsági munkában.
Irodalom:
— 0010/1973. sz. min. parancs és szabályzat.

4. A BM III. Főcsoportfőnökség konspirációs és biztonsági sza
bályzata.
Irodalom:
— 0019/1963. sz. min. paranccsal kiadott 

10—2207/1963. sz. szabályzat.

5. A jelentősebb politikai kihatású bűncselekmények jellemzői, a 
népgazdaság és társadalmi tulajdon védelmének állambizton
sági feladatai.
Irodalom:
— 7/1976. sz. min. utasítás,
— 4/1976. sz. min. helyettesi intézkedés.
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6. Az imperialista hírszerző szervek hírigényei szocialista orszá
gok politikai, gazdasági és katonai adatairól.
Irodalom:
— A szervek anyagai alapján.

7. Az ellenséges hírszerző szervek harmadik országos tevékeny
sége és elhárításának tapasztalatai.
Irodalom:
— A szervek anyagai alapján.

8. A fellazítási taktika mint az imperialista hírszerző szervek be
hatolási módszere.
Irodalom:
— 0024/1966. sz. min. parancs,
— 016/1973. sz. min. utasítás.

9. Az európai biztonsági és együttműködési értekezlet dokumen
tumaiból adódó időszerű állambiztonsági feladatok (politikai, 
gazdasági, kulturális, idegenforgalmi és katonai területeken).
Irodalom:
— A szervek, anyagai alapján.

10. Az állam elleni izgatást megvalósító írásos anyagok terjesztésé
nek megelőzésével, az elkövetők felderítésével kapcsolatos ope
ratív és rendőri feladatok.
Irodalom:
— 0018/1965. sz. min. parancs.

11. A kiemelt objektumok védelmének és biztosításának feladatai. 
Irodalom:
A szervek anyagai alapján.

12. A hazai és a nemzetközi rendezvények operatív biztosításának 
főbb feladatai, az ellenséges személyek kiszűrése, az operatív 
akciók tervezése és végrehajtása.
Irodalom:
— 0024/1966. sz. min. parancs.

13. A politikai indítékú terrorcselekmények elleni intézkedések 
főbb tapasztalatai.
Irodalom:
— A szervek anyagai alapján.

14. Az NKO fedése alatt dolgozó „SZT” állomány feladatainak sza
bályozása.
Irodalom:
— 009/1963. sz. min. helyettesi parancs,
— 002/1969. sz. min. parancs.

15. Vezetési ismeretek (vezetők — rezidensek részére).
Irodalom:
— A helyi specialitásoknak megfelelően kiválasztott anyagok.
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