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INTÉZKEDÉSE

a népgazdaság és a társadalmi tulajdon védelmével kapcsolatos 
belügyi feladatok szabályozásáról szóló 

10/1983. BM számú utasítás végrehajtásáról

Budapest, 1983. évi május hó 9-én

A népgazdaság és társadalmi tulajdon védelmével kapcsolatos bel
ügyi feladatok szabályozásáról szóló 10/1983. BM számú utasítás 
15. pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A népgazdaság és a társadalmi tulajdon védelme összbelügyi 
feladatot képez. Az illetékes állambiztonsági szerv a hatályos 
jogszabályok és belügyi rendelkezések alapján végezze a nép
gazdaság elleni bűncselekmények célirányos, hatékony, ered
ményes megelőzését, felderítését és megszakítását. E felada
tok megoldásához valamennyi állambiztonsági szerv nyújtson 
segítséget.

2. A népgazdaság védelmével összefüggő feladatok szervezése, 
koordinálása, irányítása, szakfelügyelete és ellenőrzése a BM 
III. Főcsoportfőnökség szervezetén belül a BM III/II. Csoport- 
főnökség hatáskörébe tartozik. A népgazdaság ellen irányuló 
bűncselekmények megakadályozása, elkövetőinek felderítése, 
leleplezése a BM III/II. Csoportfőnökség és a rendőr-főkapi
tányságok III/II. osztályainak kötelezettsége.

3. Az állambiztonsági szervek hatáskörébe tartoznak: a kárte
vés, rombolás, hazaárulás, kémkedés, államtitok- és szolgálati 
titoksértés, közveszélyokozás, közérdekű üzem működésének
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megzavarása, és légi jármű jogellenes hatalomba kerítése bűn- 
cselekmények, valamint a termelés megzavarására irányuló 
szervezett ellenséges cselekmények.

4. A népgazdaság és a társadalmi tulajdon védelme igazodjon az 
ellenséges tevékenység és bűncselekmények jellegéhez, vegye 
figyelembe a gazdaság fejlődéséből, a tőkés nemzetközi kap
csolatok és a munkamegosztás alakulásából adódó változáso
kat, az állami és társadalmi szükségleteket, képezzen haté
kony rendszert.
A népgazdaságvédelmi operatív munkát az ellenséges tevé
kenység várható támadási irányaiban, a népgazdaság -  alább 
felsorolt -  támadására legérzékenyebb vonalain, területein 
és objektumaiban kell megszervezni, és ellátni:
a) a népgazdaság tervezése, fejlesztése, illetve az erre vonat

kozó párt- és kormányzati döntések végrehajtása szem
pontjából kiemelt helyeken; minisztériumoknál, országos 
hatáskörű szerveknél, egyes jelentős, kutató-fejlesztő és 
tervező intézeteknél;

b) az alapvető iparágak, (energiaipar, gépipar, kohászat, elekt
ronikai ipar, vegyipar stb.) a kiemelt nagyberuházások tő
kés nemzetközi érintkezési területein;

c) a kémkedésre, kártevésre, rombolásra érzékeny hadiipari, 
közlekedési, hírközlési vállalatoknál és intézményeknél, a 
hadászati szempontból jelentős, számozott objektumoknál 
a GM (gazdaság-mozgósítás) és a PV (polgári védelem) 
szerveknél;

d) hazánk, vagy más szocialista ország fejlődése szempontjá
ból a tőkés nemzetközi érintkezésben jelentős szerepet be
töltő műszaki-, tudományos-kutatási intézményeknél;

e) a tőkés országokkal való nemzetközi érintkezésben részt
vevő külkereskedelmi vállalatoknál és önálló külkereske
delmi joggal rendelkező, országos jelentőségű nagyvállala
toknál, a kiemelkedően fontos termelési kooperációknál, 
valamint a jelentősebb tőkés vállalatok és bankszervek ön
álló magyarországi képviseleteinél;

f) ahol államtitkok, vagy különösen fontos szolgálati titkok 
koncentrálódnak;

g) a szocialista nemzetközi gazdasági együttműködés, elsősor
ban a KGST fontosabb magyar szerveinél, bizottságainál;

h) a számítógépes adatfeldolgozás kiemelt biztonsági kategó
riáiba sorolt szerveinél;

i) a lakosság és a népgazdaság ellátása szempontjából kiemel
ten jelentős kommunális intézményeknél (erőművek, víz
művek, gázművek stb.);

j) ahol a belső ellenséges csoportok jelentős számú képvise
lettel rendelkeznek.

A népgazdaság más területén csak a 3. pontban felsorolt cse
lekmények gyanúja esetén kell operatív intézkedést kezde
ményezni. Egyéb bűncselekmények gyanúja esetén az állam
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biztonsági szervek a rendelkezésükre álló operatív erőkkel, 
eszközökkel és módszerekkel segítsék az illetékes bűnüldöző 
szervek munkáját.

5. A BM III/II. Csoportfőnökség és a rendőr-főkapitányságok 
III/II. osztályai népgazdaság és társadalmi tulajdon védelmi 
feladataikat a mindenkori népgazdasági érdekek figyelembe
vételével, differenciáltan, az adott helyzethez történő rugal
mas alkalmazkodással, az ellenséges tevékenységre, a bűncse
lekmények általi veszélyeztetettségre tekintettel alapvetően 
vonalas (ágazati), indokolt esetben objektumi elv alapján vé
gezzék az alábbiak szerint:
a) vonalas elv alapján elsősorban a népgazdaság ágazati, illet

ve iparági folyamatait kell figyelembe venni, különös te
kintettel a 4. pontban felsoroltakra, valamint a 3. pontban 
meghatározott cselekményekre;

b) objektumi elven alapuló elhárítást kizárólag a hadiipar 
vagy más, rombolásra, diverzióra érzékeny -  elsősorban 
katonai szempontból fontos -  közlekedési és hírközlési 
területeken kell fenntartani.

6. Az állambiztonsági szervek a népgazdaság és a társadalmi tu 
lajdon hatékonyabb védelme érdekében a megelőző, felderítő, 
szűrő-kutató, nyomozati tevékenységet a szocialista törvé
nyesség, a jogalkalmazás jogpolitikai elveinek következetes ér
vényesítésével végezzék. A feladatok végrehajtását elsősorban 
a munkaszervezés javításával, az operatív erők, eszközök és 
módszerek célirányos alkalmazásával, az operatív pozíciók 
erősítésével, elsősorban hálózati személyek szervezésével, a vé
delmi jelzőrendszerek továbbfejlesztésével biztosítsák.

7. Az állambiztonsági szervek végezzenek felderítő, szűrő-kutató 
munkát a 4. pontban meghatározott vonalakon, területeken és 
objektumokban az alábbi kategóriákra;
a) a tőkés országok -  elsősorban a NATO-hoz tartozó álla

mok és közvetlen befolyásuk alatt álló országok -  népgaz
daságunk kiemelt területeivel és védendő objektumaival 
folyamatosan kapcsolatban álló képviseletek, állampolgá
raik, valamint a tőkés cégek huzamosabb ideig hazánkban 
tevékenykedő képviselői (munkavállalók, ösztöndíjasok, ke
reskedelmi és bankképviseletek alkalmazottai stb.) köré
ben;

b) azon nem magyar állampolgárságú személyek között, akik 
az üzleti érdekeket meghaladó mértékben -  nem publi
kált -  termelési, vagy tudományos-technikai kutatási-fej
lesztési eredményeink után érdeklődnek, sötét hírszerzésre 
utaló magatartást tanúsítanak, továbbá akik kereskedelmi 
céllal rendszeresen felkeresik hazánkat, de üzletet nem, 
vagy csak ritkán, illetve nem jelentős mértékben kötnek;

c) a tőkés országokból rendszeresen beutazó, huzamosabb 
ideig hazánkban tartózkodó azon üzletemberek, szakembe
rek körében, akik fontos titkok birtokában levő magyar ál
lampolgárok megkörnyékezésére, kompromittálására, meg
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vesztegetésére és velük magánjellegű kapcsolat kiépítésé
re törekednek;

d) a tőkés cégekkel kötött nagyvolumenű üzleteknél a tuda
tos károkozásra (hátrányos pozíciókba juttatásra, előnyte
len feltételek létrehozására, műszakilag hibás, vagy techni
kailag elavult berendezések szállítására stb.) irányuló tö
rekvések megvalósítói körében;

e) a kapitalista országok diplomatáinak, szolgálati útlevéllel 
rendelkező beosztottainak az elhárítási területen felderített 
magyar állampolgárságú kapcsolatai körében.

8. Az állambiztonsági szervek az operatív erőket, eszközöket és 
módszereket elsősorban a 3. pontban meghatározott cselekmé
nyek megelőzésére, a népgazdasági kárt, hátrányos helyzetet 
tudatosan okozó személyek gyors és időbeni felderítésére, tá
madólagos hálózati pozíciók kiépítésére, ügyek feldolgozására, 
az államtitkok és szolgálati titkok védelmére koncentrálják az 
alábbiak szerint:
a) az operatív erőket, eszközöket és módszereket fel kell hasz

nálni az imperialista speciális szolgálatok, a belső ellensé
ges csoportok és személyek ellenséges tevékenységének fel
derítésére, és az ellenintézkedések végrehajtását segítő in
formációk gyűjtésére is. A rendelkezésre álló operatív le
hetőségek teljeskörű kihasználását biztosítani kell;

b) a 4. pontban meghatározott irányokban és területeken in
tézkedéseket kell tenni az operatív pozíciók további erősí
tésére, indokolt esetben „SZT” bázisok biztosítására, a há
lózat minőségi fejlesztésére. A felderítő szűrő-kutató mun
kát elsősorban „SZT” pozíciók és rezidentúrák kialakításá
val kell megszervezni. Az e feladatokra szervezett hálózat 
kerüljön az „SZT” tisztek irányítása alá. A hálózatot úgy 
kell fejleszteni és vezetni, hogy az alkalmas legyen:
-  az ellenséges támadás irányainak, módszereinek megis

merésére, a bűncselekmények felderítésére és bizonyí
tására ;

-  a tőkés nemzetközi érintkezés leginkább fontos, a nép
gazdaság kiemelt jelentőségű és az ellenséges tevékeny
ségre különösen érzékeny területek védelmére;

-  az államtitkok és a szolgálati titkok, valamint a titok
hordozók védelmére;

-  a nyugati követségek hírszerző-gyanús diplomatái és 
más, ellenséges tevékenységet folytató személyek, va
lamint magyar kapcsolatainak kiszűrésére;

c) a támadólagosság elvét fokozottabban érvényesítsék, mely
nek során:
-  az operatív munka eredményezze az ellenséges szer

vek és személyek tevékenységének hatékony zavarását, 
visszaszorítását és leleplezését, az ellenséges speciális 
szolgálatoknak a tőkés külgazdasági kapcsolatok terü
letén működő hálózataiba, rezidentúráiba, fedőszervei
be megfelelő pozíciók kiépítését, biztosítását és fenn
tartását ;
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-  időben és mélyrehatóan derítsék fel, hatékony intéz
kedésekkel akadályozzák meg az imperialista speciális 
szolgálatoknak és a belső ellenséges személyeknek a nép
gazdaság területén való beépülésére, kár okozására irá
nyuló tevékenységét;

-  a gazdaságpolitika minden területén derítsék fel, aka
dályozzák meg és csökkentsék az ellenséges tevékenység, 
az imperialista ideológiai diverzió hatásait.

9. Az állambiztonsági szervek a felderítő, szűrő-kutató munka 
során beszerzett adatok alapján, a társadalomra való veszé
lyesség mértéke szerint, differenciáltan járjanak el. A nyílt és 
titkos intézkedések megtételénél mindig legyenek figyelem
mel azok politikai kihatására is. Az intézkedések ne zavarják 
a gazdaságpolitikai célkitűzések tervezett ütemű megvalósítá
sát, ugyanakkor biztosítsák a jogsértő magatartásokkal szem
ben a gyors és határozott fellépést. Ennek érdekében:
a) a beérkezett információk, jelzések szelektálása, gyors ellen

őrzése nyomán szűrjék ki, hogy a káros törekvések, előny
telen helyzetek kizárólagosan a tőkés profitszerzés céljait 
szolgálják-e, vagy emögött gazdasági fedéssel az ellenséges 
szervek, népgazdaságunk bomlasztására irányuló tevékeny
sége húzódik-e meg;

b) a m ár ismert módszerek mellett állandóan keressék az új 
operatív eljárási lehetőségeket, az ellenséges tevékenység 
megelőzésére, felderítésére, leleplezésére, bizonyítására és 
a hatékony ellenintézkedésekre, értékeljék és elemezzék az 
elkövetési módszereket, a bűncselekmények elkövetését 
elősegítő okokat és körülményeket;

c) akadályozzák meg az ellenséges cselekmények kiszélesedé
sét, intézkedéseikkel a hátrányos helyzetek, feszültségek és 
károk megelőzésére törekedjenek;

d) szakítsák félbe a legális lehetőségeket ellenséges célzattal 
kihasználó, a gazdasági folyamatokat zavaró, egyéni-, cso
port-, vagy a tőkés érdekeket érvényesítő, vagy erre ké
szülő személyek és csoportosulások tevékenységét;

e) alkalmazzák az operatív megelőzést, bomlasztást, elszige
telést, a tőkés-érdekösszeütközések, a meglevő ellentétek 
kihasználását, mélyítését;

f) használják ki az ellenséges személyek lejáratására, az álta
luk elkövetett, a közrendet, a közbiztonságot, a közerköl
csöt sértő cselekményeket, szabálysértéseket stb.;

g) kutassák és elemezzék a gazdaságpolitikai célkitűzések 
megvalósítását akadályozó, zavaró vagy azzal ellentétes je
lenségeket, tendenciákat és ezekről adjanak gyors és rend
szeres tájékoztatást a párt-, állami- és gazdasági vezetők 
részére.

10. Az állambiztonsági szervek a 3. pontban felsorolt cselekmé
nyek elkövetésére utaló adatok esetén külön parancsban meg
határozott módon, valamint azon kül- és belföldi személyek,
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csoportok, szervezetek esetében vezessenek be előzetes ellen
őrzést, vagy bizalmas nyomozást akik, (amelyek):
a) külföldi szervezet számára, a Magyar Népköztársaság hát

rányára felhasználható adatokat szereznek, gyűjtenek, vagy 
szolgáltatnak ki, amelyek alapján a külföldi szervezet a tá r
gyalásokon egyoldalú előnyökhöz juthat, az üzleti feltéte
leket egyoldalúan szabhatja meg, az esetleges gazdasági ne
hézségeket kihasználhatja, vagy. gazdasági nehézségeket 
okozhat;

b) a gazdaságirányítás és érdekképviselet rendszerét támadva, 
a vezető szerepet más csoportokkal, erőkkel akarják betöl
teni, ilyen szervezeteket illegálisan létrehoznak, azt terve
zik, előkészítik, vagy propagálják;

c) a Magyar Népköztársaság szövetségi, barátsági és együtt
működési politikáját gazdasági megfontolásokból támadják, 
a nacionalizmust tudatosan és szervezetten táplálják, a tő
kés együttműködés kizárólagosságát hirdetik, ilyen tartal
mú gazdasági intézkedéseket kezdeményeznek, ilyen mű
veket, propagandaanyagokat titkos úton terjesztenek.

11. Az állambiztonsági szerveknek tilos előzetes ellenőrzést, vagy 
bizalmas nyomozást bevezetni:
a) a gazdasági szervek hivatásszerű tevékenységével, irányí

tói, vezetői munkájával, a tervezési, műszaki, fejlesztési és 
üzletpolitikai tevékenységével kapcsolatos negatív jelensé
gek, a kockázatvállalás körülményei esetén amennyiben 
azok nem szándékos hibák, hanem hanyagságok, hozzá nem 
értés megnyilvánulásai;

b) a nyílt fórumokon, előterjesztésekben felmerült gazdaság- 
politikai vagy más, gazdaságirányítási javaslatok során hi
bás káros nézetek képviselőivel szemben, ha e megnyilvánu
lások hátterében bűncselekmény nem jelentkezik. Amen
nyiben a felderítő, védelmi intézkedések ilyen tartalmú in
formációkat eredményeznek, az állambiztonsági szervek 
kötelesek:
-  a gazdasági, társadalmi tulajdon elleni bűncselekmé

nyek gyanúja esetén az illetékes közbiztonsági szervnek 
az információt átadni;

-  azokban az esetekben, ha bűncselekmény gyanúja nem 
merül fel, az illetékes állami, gazdasági, vagy ennek 
felügyeletét ellátó szervet tájékoztatni.

12. A népgazdaság területén tevékenykedő külső és belső ellen
séges személyek felderítése, leleplezése, a népgazdaság és a 
társadalmi tulajdon védelme, az állambiztonsági, a közbizton
sági és az érintett párt-, állami-, gazdasági szervek együttes 
erőfeszítését igényli. E közös feladatok eredményes végrehaj
tása érdekében szerveink erősítsék és szélesítsék az együttmű
ködést az alábbiak szerint:
a) fokozott mértékben vonják be a társadalmi erőket a tőkés 

országok intézményeivel, állampolgáraival való érintkezési 
felületek ellenőrzésébe, az államtitkok és a szolgálati tit

-  8 -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 27/8/1983 /7



kok, valamint a hírszerzésre érzékeny területek biztonsá
gának védelmébe;

b) segítsék az érintett minisztériumok, országos hatáskörű 
szervek, intézmények, vállalatok vezetőit a megfelelő biz
tonságvédelmi rendszer kialakításában és működtetésében, 
melynek során:
-  lássák el a jogszabályok alapján hatáskörükbe utalt 

szakirányítási, felügyeleti, és ellenőrzési feladatokat;
-  javaslataikkal járuljanak hozzá a biztonsági rendszabá

lyok kidolgozásához, érvényesítéséhez, hajtsák végre a 
védelem szempontjából érzékeny területekre felvételre 
kerülők és az ott dolgozók elsődleges ellenőrzését;

c) tartsanak aktív és szoros kapcsolatot a hatáskörükbe tarto
zó gazdálkodó szervek illetékes vezetőivel, hivatalos és tá r
sadalmi kapcsolatok útján érjék el, hogy kapjanak folya
matos tájékoztatást;
-  az államtitkot, vagy szolgálati titkot képező adatok ki

szivárgásáról, okmányok eltűnéséről;
-  a tőkés országok, területre érkező állampolgárainak 

gyanús magatartásáról, jogszabályt sértő tevékenységé
ről;

-  a területen történt rendkívüli eseményekről;

d) nyújtsanak segítséget a hivatalok, intézmények vállalatok 
vezetőinek az illetékes munkatársaknak, a tőkés országokba 
kiutazó magyar állampolgárok felkészítéséhez, védelmi jel
legű eligazításához, beszámoltatásához és a beutazó külföl
diek magatartásának ellenőrzéséhez. E feladatokat nyílt ál
lományú tisztek közvetlenül csak akkor végezzék, ha azt 
fontos, operatív érdek indokolja.

13. Az állambiztonsági szervek az ellenséges tevékenység, a bűn- 
cselekmények felderítése, leleplezése, a népgazdasággal össze
függő államtitkok és szolgálati titkok védelme érdekében, fo
kozzák az állambiztonsági felvilágosító, propagandamunkát. 
A propaganda céljaira használják fel az országos és helyi tö
megkommunikációs eszközök, a belügyi filmgyártás, kiállítás 
szervezés lehetőségeit, az intézményeknél, vállalatoknál tart
sanak felvilágosító előadásokat. Ezzel is segítsék elő, hogy a 
gazdasági szervek vezetői aktívan, szervezetten vegyenek részt 
a népgazdaságot károsító cselekmények megakadályozásában, 
a tőkés nemzetközi érintkezésben dolgozók felkészítésében, vé
delmében.

14. A hadiipari objektumokban, a minisztériumok és az országos 
hatáskörű szervek hadiiparral kapcsolatos egységeinél, vala
mint minden olyan objektumban, ahol a hadiiparral összefüg
gő (kutató-tervező, termelő stb.) tevékenységet folytatnak, az 
operatív munkát (kiemelten) -  objektumi elv alapján -  kell 
végezni. Folyamatosan intézkedni kell:

a) a Magyar Népköztársaság és a Varsói Szerződésbe tömörült 
baráti államok között létrejött haditermelési szerződések,
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tervek, hadiipari kapacitások titkai és az azokat ismerő 
személyek;

b) a hadiipari gyártmányokkal kapcsolatban az ipari tervek, 
üzemi teljesítmények, felszerelések, a gyártási dokumentá
ciók és gazdasági mutatókra vonatkozó adatok, valamint a 
hadiipari jelentőségű felfedezések, találmányok, kutató, és 
kísérleti munkáról szóló anyagok, valamint az ezeket isme
rő alkalmazottak;

c) a geodéziai-, a térképészeti adatok és azokat ismerő szemé
lyek;

d) a vonatkozó HB határozat alapján, az illetékes szervek ál
tal besorolt hadiipari objektumok tervezésével, kereskedel
mi és pénzügyi műveleteikkel összefüggő adatok, szervek 
és személyek védelmére.

15. A hadiipari kutatásokkal és termeléssel foglalkozó, a katonai
szempontból fontos közlekedési, hírközlési objektumok bizton
sági helyzetének további megszilárdítása, a fontos titkok, il
letve titokhordozók védelme érdekében:

a) meg kell szervezni a számozott objektumok, hadiipari gé
pek és felszerelések, az „M” és „KR” készletek, valamint a 
katonai titoknak minősülő ipari gyártmányok, témák és 
adatok állambiztonsági preventív védelmét;

b) a vonatkozó belügyi rendelkezések szerint kell irányítani, 
koordinálni és ellenőrizni a vasút területén folyó katonai 
szállítások biztonságát szolgáló intézkedéseket;

c) elő kell segíteni, hogy azokban a beosztásokban, ahol fon
tos államtitkokkal rendszeresen foglalkoznak, csak politi
kailag megbízható, erkölcsi szempontból kifogástalan sze
mélyek dolgozzanak. A véleményezések, illetve a munka- 
vállalások engedélyezése során meg kell akadályozni, hogy 
ellenséges tevékenységet folytató, illetve ezzel gyanúsítha
tó, vagy politikai, erkölcsi szempontból kifogás alá eső sze
mélyek
-  fontos és bizalmas munkakörbe,
-  kapitalista hajós vállalatokhoz, a nemzetközi vasút-, 

hálókocsi társasághoz, egyéb tőkés cégek és bankszervek 
magyarországi képviseleteihez,

-  titkosított (hadiipari, „K” és „B” stb.) objektumokba 
kinevezésre, felvételre,

-  tartós külföldi kiküldetésre kerüljenek;
d) folyamatosan figyelemmel kell kísérni a vonatkozó kor

mányhatározatnak, a fontos titkok birtokában levő szemé
lyek magánutazásait korlátozó rendelkezései végrehajtását, 
melynek során:
-  a BM ORFK Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség útle

vélszerveinél történő figyelőztetés útján gondoskodni 
kell arról, hogy a titkosított objektumokból, valamint 
államtitkok szempontjából jelentős munkakörökből ki
lépett, áthelyezett vagy fegyelmi úton eltávolított sze
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mélyek két évig ne kapjanak kapitalista országokba ú t
levelet. Ettől eltérni -  csak indokolt esetben -  a fi
gyelőztetést elrendelő operatív szerv hozzájárulásával 
lehet;

-  azokkal szemben, akik a külföldre utazás és a külföl
dön tartózkodás szabályainak kijátszásával tartósan 
külföldön maradnak és ezzel a Magyar Népköztársaság 
érdekeit jelentősen sértik vagy veszélyeztetik, az illeté
kes operatív szerv kezdeményezzen büntetőeljárást. Az 
ügy vizsgálatakor különös figyelmet kell fordítani an
nak megállapítására, hogy a személy milyen titkos ada
tok birtokában volt, vagy külföldön a Magyar Népköz- 
társasággal szemben ellenséges magatartást tanúsít-e.

16. Az állambiztonsági szervek megbízható, bizalmas, tudomá
nyos-műszaki és gazdasági információkkal nyújtsanak segít
séget a népgazdaság előtt álló feladatok megoldásához. Az in
formációszerző munkát az alábbi fő irányokra összpontosítsák:
a) a közép- és hosszú távú tervezési munka, a gazdasági, a 

külkereskedelmi politika alakításához, a külgazdasági pozí
ciók erősítéséhez felhasználható információk;
-  a tőkés világgazdaság várható tendenciái, ezeknek a szo

cialista országokra, közöttük hazánkra való hatása, a 
fejlett országoknak -  az EGK-nek -  a szocialista or
szágokkal szembeni gazdaságpolitikája, diszkriminatív 
elképzeléseik, a közöttük levő ellentétek, véleménykü
lönbségek ;

-  a gazdasági kapcsolatokról, konkrét üzleti tárgyalások
nál -  különösen nagyberuházásoknál -  a tőkés part
ner elképzelései, terveinek dokumentumai;

-  a magyar ipar gyártmányfejlesztési irányainak kialakí
tására alkalmas ismeretek;

b) a műszaki tudomány és kutatás, az ipar olyan információk
kal történő folyamatos segítése, amelyek a termékszerkezet 
korszerűsítését, a műszaki színvonal emelését, a nemzetkö
zi versenyképesség növelését szolgálják. Elsősorban a gya
korlati kutatómunka hasznosítható eredményei, dokumen
tumai, komplett anyagai, mintái, az ipari teljesítmények 
növelését, hatékonyabb, olcsóbb, színvonalasabb gyártás 
megszervezését biztosító technológiák, gyártási eljárások;

c) az érintett szervek tervszerű, összehangolt tevékenységgel, 
az operatív pozíciók továbbfejlesztésével biztosítsák:
-  a népgazdasági, kutatási-tudományos-műszaki hírigé

nyek gyors kielégítésének;
-  a megszerzett információk, dokumentációk és minta

anyagok gyors és fedett hasznosításának szakmai és ope
ratív feltételeit, lehetőségeit.

17. Az állambiztonsági szervek az operatív érdekekkel összhang
ban:
a) a hazánkba érkező tőkés üzletemberek és egyéb szakem

berek ellenőrzése során is használják ki a lehetőségeket a
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magyar népgazdaság műszaki-technikai fejlesztését előse
gítő vagy a kereskedelmi tárgyalásokat kedvezően befolyá
soló információk és dokumentumok megszerzésére;

b) az ellenséges szervekkel vagy az ellenséges speciális szol
gálatoknak a tőkés külgazdasági kapcsolatok területén ki
épített rezidentúráival, itt felhasznált fedőszerveivel való 
érintkezés útján szerezzenek információkat és dokumen
tumokat az ellenségnek a népgazdaság ellen irányuló ter
veiről, törekvéseiről, előkészületben levő akcióiról, mód
szereiről és tevékenységéről;

c) az a) és b) pontban foglaltak érdekében -  megfelelő dif
ferenciáltsággal -  használják fel az arra alkalmas és fel
derítési lehetőséggel rendelkező tartós külföldi kiküldetés
ben levő vagy tőkés országokba rendszeresen utazó magyar 
szakembereket is.

18. Az utasítás 12. pontjában előírtak szerint az állam elleni bűn- 
cselekményre utaló gyanú esetén a rendkívüli események 
szemléjén, okainak és a felelős személyek körének tisztázásá
ban, felderítésében az állambiztonsági szervek vegyenek részt. 
A népgazdasággal kapcsolatos rendkívüli eseményekről -  a 
vonatkozó belügyi rendelkezésben meghatározott módon és 
esetekben -  a BM Főügyeletnek, illetve a BM III/II. Csoport- 
főnökség ügyeletén keresztül azonnal jelentést kell tenni a 
BM III/II. Csoportfőnökség vezetőjének.

19. Az utasítás 6. pontjában megjelölt, a népgazdaság ellen irá
nyuló, vagy a népgazdaság területén jelentkező bűncselekmé
nyek megelőzése, felderítése, az ilyen ügyekben folytatott elő
zetes ellenőrzések és bizalmas nyomozások a BM III/II. Cso
portfőnökség és a megyei rendőr-főkapitányságok III/II. osz
tályainak kötelezettsége. A központi és területi szervek mun
kamegosztását a 4. és a 14. pontokra figyelemmel az alábbiak 
szerint kell elhatárolni:
a) a központi szervek elsősorban az irányító ágazati és funk

cionális szervekre, egyes kiemelt hadiipari, közlekedési és 
hírközlési, egyes fontosabb tőkés cég- és bankképviseletre, 
valamint az országos jelentőségű kutatási területekre össz
pontosítsák erőiket és eszközeiket;

b) a legfontosabb ágazatokhoz, iparágakhoz tartozó vállalatok, 
intézmények irányában, illetve e területeken az elhárítási 
feladatokat a rendőr-főkapitányságok III/II. osztályai vé
gezzék;

c) a munka elhatárolása ne jelentse az elhárítási hatáskörbe 
vont területek (objektumok) merev szétválasztását. A ki
emelt vonalak és ágazatok területén a felderítés és feldol
gozás tekintetében mindenkor biztosítani kell a központi 
szervek esetleges érdekeltségét, elsőbbségét.

20. A BM III. Főcsoportfőnökség szervei ügyrendjüknek és tevé
kenységükre vonatkozó egyéb belügyi rendelkezéseknek meg
felelően az együttműködés fokozásával segítsék elő a népgaz
daság és társadalmi tulajdon védelmét, melynek során:
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a) a BM III/I. Csoportfőnökség végezze a népgazdaság védel
mét segítő, határon túli támadólagos és felderítő feladatok 
összehangolását, irányítását. Ennek segítésére az elhárító 
munkát végző csoportfőnökségek válasszanak ki a határon 
túli támadólagos és felderítő feladatok végrehajtására alkal
mas személyeket, s azokat a BM III/I. Csoportfőnökséggel 
együttműködve vonják be az operatív tevékenységbe;

b) a BM III/III. Csoportfőnökség végezze a népgazdaság terü
letén elhelyezkedő belső ellenséges erők tevékenységével 
összefüggő feladatok összehangolását, irányítását;

c) a BM III/IV. Csoportfőnökség szorosan működjön együtt 
a BM III/II. Csoportfőnökséggel:
-  a fegyveres erők állományából a népgazdaságba -  ki

emelten a hadiiparba -  tartósan vezényelt katonák ál
lambiztonsági védelmének megszervezésében;

-  a külföldre utazás és külföldön tartózkodás szabályai
nak kijátszásával külföldön maradtak hadiipari és a ka
tonai titokismereti szintjének felmérésében, adattáro
zásában, az adatok operatív célú hasznosításában;

-  a fegyveres erőket érintő vasúti katonai szállítások, hír
közlő rendszerek operatív biztosításában;

-  a fegyveres erők tartósan külföldön levő személyi állo
mányának, államtitkai és szolgálati titkai védelmének 
megszervezésében.

21. Az állambiztonsági szervek a kölcsönös és gyors tájékoztatás 
megszervezésén túl alakítsanak ki szoros munkakapcsolatot az 
illetékes közbiztonsági szervekkel:

a) a rendelkezésre álló operatív pozíciókat, eszközöket védel
mi-jelzőrendszereket használják fel a társadalmi tulajdon 
védelmével kapcsolatos bűnüldözési feladatok megoldásá
nak elősegítésére is;

b) a feladataik teljesítésekor megszerzett, s a közbiztonsági 
szervek illetékességébe tartozó információkat soron kívül 
kötelesek továbbítani;

c) a konspirációs szabályok betartása mellett nyújtsanak se
gítséget az érintett közbiztonsági szerveknek, különösen az 
olyan ügyek feldolgozásában, amelyeknek külföldi bűnügyi 
vetülete van.

22. A BM III/1. Osztály biztosítsa a népgazdaság területén felszín
re került ügyek jogi véleményezését, és nyújtson segítséget a 
bizonyítással kapcsolatos intézkedések tervezéséhez.

23. Minden állambiztonsági szerv, a népgazdaságot és a társadal
mi tulajdont érintő bűncselekményre, ellenséges tevékenység
re utaló, operatív célra hasznosítható adatot köteles megkül
deni a BM III/II. Csoportfőnökségnek, vagy az illetékes rend
őr-főkapitányság III/II. Osztályának. A szervek, a népgazda
ság területén jelentkező ellenséges tevékenység visszaszorítá-
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sára irányuló intézkedést, csak a BM III/II. Csoportfőnökség
gel történt koordináció után tehetnek.

24. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit 
a vonatkozó utasítással összhangban kell végrehajtani és az 
érintett állomány részére visszatérően oktatni. 

F Ö L D E S I JE N Ő  s. k.,
hőr. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes

Készült: 520 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

államtitkár elvtársnak.
Kapják: a 10/1983. BM számú utasítás elosztója szerint.
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