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Szám: 10-27/9/1982.

BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos!
Különösen fontos!

A Magyar Népköztár s a s á g
belügyminiszter-helyettesének

9/1982. számú
INTÉZKEDÉSE

a tartós külföldi kiküldetést teljesítő magyar állampolgárok, 
valamint a külföldön levő államtitkaink és szolgálati titkaink 

védelméről szóló 17/1981. BM számú utasítás 
állambiztonsági feladatainak végrehajtásáról

Budapest, 1982. április hó 8-án

A M agyar Népköztársaság politikai, gazdasági, kulturális és 
tudományos területeken kialakult és dinam ikusan fejlődő nem 
zetközi kapcsolataiból adódóan folyam atosan növekszik azoknak 
a m agyar állam polgároknak a száma, akik feladataikat tartós 
külföldi kiküldetés keretei között teljesítik. A nemzetközi kap
csolataink szélesedésének következtében egyre nagyobb a kül
földön táro lt és felhasznált állam titkokat és szolgálati titkokat 
(a továbbiakban: titkok) tartalm azó okmányok, egyéb adathor
dozók mennyisége, illetve az ilyen minősítésű adatokat ismerő, 
vagy birtokló személyek száma is. Mivel az ellenséges szervek 
törekvései a fontos és jelentős beosztású személyek m egnyeré
sére és titkaink megszerzésére irányulnak, ezért ezek védelm é
hez fontos állami, társadalm i és állambiztonsági érdekeink fű
ződnek.

A Belügym inisztérium  állambiztonsági szervei más állami 
szervekkel együttm űködve ezideig több olyan intézkedést tettek,
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amelyek elősegítették e fontos állami, társadalm i érdek érvénye
sítését, a biztonságot veszélyeztető körülm ények kiküszöbölését. 
Az ellenséges speciális szolgálatok -  elsősorban a fe jle tt tőkés 
és a harm adik világ országaiban tapasztalt -  aktivitásának és 
agresszivitásának növekedésével szemben szükségessé vált az e 
területen  folyó állambiztonsági tevékenység hatékonyságának, 
szervezettségének, koordinációjának fejlesztése, össz-állambiz
tonsági jellegének erősítése és az egyes szervek konkrét felada
tainak meghatározása.

A fentiekre tek in tette l a 17/1981. BM számú utasítás (a to
vábbiakban: utasítás) állambiztonsági szervekre vonatkozó fela
datainak végrehajtása érdekében kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Tartós külföldi kiküldetést teljesítőknek (a továbbiakban: 
kiküldött) kell tekinteni a 6 hónapnál hosszabb időre feladat- 
végzésre kiküldött m agyar állam polgárokat és a velük külföldön 
tartózkodó 16 éven felüli hozzátartozóikat. Kolóniákban élőknek 
(a továbbiakban: kolóniák) kell tekinteni a fogadó országban 
tartózkodó kiküldöttek összességét.

2. A kiküldöttek, kolóniák és a külföldön őrzött titkok 
állambiztonsági védelme -  m egkülönböztetett figyelem mel a 
fontos titkok birtokában levő, vagy jelentős beosztást betöltő 
szem élyekre (a továbbiakban: titokhordozók) -  a BM III. Fő
csoportfőnökség központi és a rendőr-főkapitányságok állambiz
tonsági szerveinek együttes feladata. H atáskörük és illetékességi 
terü letük  szerint kötelesek:

a) a kiküldő állami, gazdasági és egyéb szervekkel, intéz
m ényekkel olyan együttm űködést, kapcsolatot kialakí
tani és fenntartani, ami elősegíti a titokhordozók védel
mét, illetve az utasítás 3. pontjában részükre m eghatá
rozott feladatok teljesítését, a biztonságot veszélyeztető 
személyek kiküldetésének megakadályozását, indokolt 
esetben biztonsági okok m iatt kiküldetésük m egszünte
tését ;

b) a kiküldetésre tervezett személyek operatív ellenőrzé
sét elvégezni, s annak eredm énye alapján -  a kikülde
tés céljához fűződő érdek szem előtt tartásával -  a 
kiküldő szerv döntését elősegíteni;
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c) a kiküldöttek biztonsági felkészítését segíteni, közöttük 
hálózati beszervezéseket végrehajtani, társadalm i, hiva
talos és alkalmi operatív kapcsolatokat létesíteni és 
őket, továbbá a kiküldött "SZT” állom ányúakat a hatá
ron túli védelem ért felelős csoportfőnökségnek a kikül
detésük idejére -  az operatív érdekek egyeztetésével
-  foglalkoztatásra átadni;

d) a kiküldöttek kolóniák és titkok biztonságos védelm ét 
veszélyeztető, tudom ásukra ju to tt m inden információ
ról soron kívül tájékoztatn i az illetékes csoportfőnök
séget;

e) gondoskodni a k iküldöttek beszám oltatása során kelet
kezett operatív értékű  információk szervezett össze
gyűjtéséről, feldolgozásáról és a szükséges intézkedé
sek kezdeményezéséről.

3. A BM III. Főcsoportfőnökség szerveinek a kiküldöttekkel, 
a kolóniákkal és a titkok védelm ével kapcsolatos hatáskörét az 
alábbiak szerint határozom m eg :

a) a BM III/I. Csoportfőnökség hatáskörébe tartozik -  
am ennyiben ettől eltérő rendelkezés nincs -  a kapita
lista külföldön és a harm adik világhoz tartozó orszá
gokban levő kiküldöttek, a 0017/1968. BM számú pa
rancs alapján a kolóniák, titkok operatív-technikai és 
biztonsági védelm ének tervezése, szervezése, végrehaj
tása, koordinálása és ellenőrzése;

b) a BM III/II. Csoportfőnökség hatáskörébe tartozik az 
ettől eltérő rendelkezések kivételével a szocialista or
szágokban levő kiküldöttek, kolóniák és titkok operatív 
biztonsági védelme, a fegyveres erőket kivéve a tartós 
külföldi kiküldetésre kerülő m agyar állampolgárok ki
választásával, véleményezésével, felkészítésével és be
szám oltatásával kapcsolatos országon belüli tevékeny
ség koordinálása, szakirányítása; a külföldön levő tit
kaink védelm ét szolgáló országon belüli intézkedések 
szakfelügyelete; az utasítás 5/c pontjában a Belügymi
nisztérium  feladatául m eghatározott ellenőrzés végzése 
és annak tapasztalatai alapján intézkedések kezdemé
nyezése;

c) a BM III/III. Csoportfőnökség hatáskörébe tartozik az 
illetékességi területéről kiküldöttekkel kapcsolatos, a

5

ÁBTL - 4.2 - 10 - 27/9/1982 /5



2. pontban m eghatározott feladatok teljesítése, együtt
működve a BM III/II. Csoportfőnökséggel és a határon 
túli felderítésben érdekelt szervekkel;

d) a BM III/IV. Csoportfőnökség hatáskörébe tartozik
-  az MNVK/2. Csoportfőnökséggel való szükségszerű 
együttm űködésben -  a 009/1981. HM számú utasításban 
foglalt lehetőségek széles körű kihasználásával a fegy
veres erők állományából kiküldöttek biztonságvédelmi 
szakirányítása, szakfelügyelete és ellenőrzése.

4. A rendőr-főkapitányságok állambiztonsági szervei a 3. 
pontban m egkülönböztetett hatáskörökhöz igazodva teljesítsék 
a kiküldöttekkel, a kolóniákkal és a titkok védelmével kapcsola
tos feladataikat.

5. A BM III/II. Csoportfőnökség az illetékes szervekkel 
együttm űködve:

a) ellenőrizze a kiküldöttek kiválasztásával, a kiküldetés 
engedélyezésével kapcsolatos előírások betartását, kö
zülük különösen azt, hogy :

-  a tartós külföldi kiküldetést elrendelő (engedélyező) 
szerv eleget te tt-e  az utasítás 3/a, 6/c és 6/d alpont
jaiban előírt követelm ényeknek;

-  eleget tettek-e  az utasítás 15/b és 15/d, illetve a 
16/c és 16/i alpontjaiban foglaltaknak;

b) országosan koordinálja és az illetékes BM szervek be
vonásával biztosítsa, elsősorban a titokhordozókra össz
pontosítva, a fontos és bizalmas m unkakörök betölté
sével kapcsolatos 3120/1971. Korm. számú határozatban, 
valam int a külföldre utazásról és az útlevelekről szóló 
26/1978. BM számú utasítás 39/b alpontjában foglalt 
előírások összehangolt érvényesítését, az ebből adódó 
lehetőségek kihasználását;

c) folyam atosan nyújtson segítséget az é rin tett operatív 
szervekkel együttm űködve az állami szerveknek és in
tézm ényeknek a kiküldöttek biztonsági felkészítéséhez 
és beszám oltatásuk megszervezéséhez. Ennek érdeké
ben:
-  tartsa  nyilván az utasítás 11. és 12. pontjában fog

lalt feladatok végzésével megbízott szervezeti egy-
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ségeket, létesítsen és folyam atosan tartson velük 
hivatalos kapcsolatot;

-  az állambiztonsági érdekek érvényesítése céljából 
létesítsen operatív pozíciókat, indokolt esetben szer
vezzen rezidentúrá t („SZT” tisztek, hálózat) azok
nál a szerveknél, amelyek rendszeresen, vagy na
gyobb létszám ra nézve rendelnek el kiküldetést, 
illetve amelyek titokhordozó személyeket is kikül
denek;

d) az utasítás 18. pontja előírásaira tek in tette l -  a biz
tonságért felelős, vagy abban érdekelt szervekkel 
együttm űködve -  készítse el, folyam atosan korszerű
sítse és bocsássa a kiküldő szervek rendelkezésére a ki
küldöttek differenciált felkészítéséhez szükséges szak
anyagokat. A felkészítés hatékonyságának növelése ér
dekében fokozza az állambiztonsági propagandam unkát;

e) folyam atosan ellenőrizze a kiküldő szervek felkészítő 
m unkájának színvonalát és szakszerűségét. Am ennyi
ben jelentős operatív érdek (operatív pozíció létesítése, 
konkrét ellenséges érdeklődés, tevékenység, a kiküldött 
titokhordozó személy védelm ének fontossága) indokolttá 
teszi, a saját vagy az illetékes operatív szervek által is 
végeztessen -  illetékesség hiányában kezdeményezzen
-  védelmi jellegű eligazítást, felkészítést, beszámolta
tást;

f) segítse a kiküldő szerveket olyan szabályok, intézke
dések kidolgozásában, amelyek növelik a titkok kül
földre vitele, felhasználása, őrzése biztonságát. Opera
tív eszközök és módszerek alkalmazásával, a TÜK el
lenőrzésre vonatkozó előírások keretei között nyílt in
tézkedésekkel, ellenőrizze a szabályok, intézkedések 
országon belüli betartásának helyzetét.

6. A szocialista országokban levő kiküldöttek, kolóniák és 
titkaink védelme hatékonyságának növelése céljából -  a 
0032/1963. BM számú parancs alapulvételével -  a BM III/II. 
Csoportfőnökség a baráti, illetve -  ahol az lehetséges -  a 
fogadó ország állambiztonsági szervével együttm űködve:

a) gondoskodjon arról, hogy a K ülügym inisztérium  (a 
továbbiakban: KÜM) ú tján  a tartós kiküldöttekről fo
lyam atos ism eretekkel rendelkezzen;
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b) kísérje figyelemmel a szocialista országokba kiküldöt
tek, elsősorban a titokhordozók helyzetének, kapcsola
tainak alakulását, előzze meg ellenséges célú felhasz
nálásukat, veszélyhelyzet esetén kezdeményezze a ki
küldöttek kivonását, a kedvező körülm ényeket viszont 
használja fel az ellenséges speciális szolgálatokkal 
szembeni tám adó jellegű intézkedések végrehajtására;

c) titkos operatív és ny ílt intézkedésekkel, az előírások 
betartásának rendszeres ellenőrzésével gondoskodjon 
arról, hogy az ezekben az országokban levő fontos t it
kaink védelme biztosítva legyen. Ennek érdekében az 
illetékes állami és belügyi szervek felé indokolt eset
ben kezdeményezzen intézkedéseket.

7. A BM III/I. Csoportfőnökség a kapitalista külföldön és 
a harm adik világhoz tartozó országokban a kiküldöttek, kolóniák 
és titkaink  hatékony operatív védelme, az ellenséges tevékeny
ség és behatolás megelőzése érdekében:

a) kiküldetésük időtartam ára az elhárító csoportfőnöksé
gektől és a rendőr-főkapitányságok állambiztonsági 
szerveitől az „SZT” állom ányúakat, a foglalkoztatásra 
felajánlott és arra  alkalmas kapcsolatokat vegye át. Ha
tékonyan használja fel operatív erőit, eszközeit, a ti
tokhordozók elleni, valam int a titkaink  megszerzését 
célzó ellenséges tevékenység felderítésére, akadályo
zására és elhárítására. Törekedjen arra, hogy időben 
felfedje és kivédje az ellenséges titkosszolgálatok infor
mációszerző, a kiküldöttek tanulm ányozására, m egnye
résére irányuló kísérleteit. Az a rra  alkalmas körülm é
nyeket használja fel tám adó intézkedések m egtételére;

b) tegyen intézkedéseket az ellenséges hírszerző és pro
pagandaszervek ideológiai diverziós, fellazító tevékeny
ségével szembeni védelemre;

c) ellenőrizze az ellenséges tevékenységgel gyanúsítható, 
vagy ilyet korábban m ár elkövető, illetve az ellenséges 
speciális szolgálatok látókörébe kerü lt kiküldöttek m a
gatartását. Célszerű intézkedések kezdeményezésével 
akadályozza meg felhasználásukat a M agyar Népköz- 
társaság érdekeit sértő, vagy veszélyeztető cselekmé
nyekre;
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d) bűncselekmény gyanújára utaló esetekben -  a köz
pont engedélyével és az illetékes elhárító szervekkel 
egyeztetve, együttm űködve -  megfelelő hazai és kül
földi ellenőrző intézkedések, operatív kombinációk al
kalm azásával végezzen operatív feldolgozó m unkát a 
gyanút megerősítő, vagy kizáró adatok megszerzése 
céljából;

e) a BM III/ II. Csoportfőnökséggel egyeztetve -  az állam
biztonsági érdekeink érvényesítését elősegítő -  ope
ratív  játszm ákat alakítson ki és folytasson az ellenséges 
speciális szolgálatok kiküldötteink felhasználására, t it
kaink megszerzésére irányuló terveinek és módszerei
nek megismerése céljából;

f) a kiküldöttek politikai, erkölcsi, m agatartásbeli gyenge
ségeire, a titokhordozók gyanús kapcsolataira vonat
kozó ellenőrzött információkról, titoksértési, fegyelmi, 
hazarendelési, vagy hazatérés megtagadási ügyeikről 
adjon összefoglaló tájékoztatást az illetékes elhárító 
csoportfőnökségnek;

g) indokolt esetben -  a konspirációs szabályok betartá
sával -  tájékoztassa a külképviseletek vezetőit a fe
gyelmi jogkörükbe tartozó kiküldöttek fegyelem - és 
szabálysértő m agatartására vonatkozó ellenőrzött infor
mációkról, ily módon segítse elő a velük szembeni intéz
kedések m egtételét;

h) együttm űködve a BM III/II. Csoportfőnökséggel, nyú jt
son segítséget:

-  a KÜM és a K ülkereskedelm i M inisztérium  (a to
vábbiakban: KkM) illetékes osztályainak a kolóniák 
biztonságvédelme megszervezéséhez, a kiküldöttek 
biztonságvédelmi felkészítéséhez;

-  a KÜM és a KkM biztonsági osztálya, továbbá más 
é rin te tt állami szervek speciális szakanyagellátásá
hoz folyamatos szakirányításához, ellenőrzéséhez;

i) a rezidentúrák, hírszerzőpontok vezetőin és más kihe
lyezett állambiztonsági tiszteken keresztül szervezze, 
végezze a kolóniák és titkok differenciált, hatékony
operatív védelmét. Gondoskodjon arról, hogy e m unka 
végzése során:
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-  külföldön szakszerű és rendszeres m unkakapcsolat 
legyen a kolóniák védelm éért felelős személyek és 
az é rin te tt hazai szervek helyi képviselői között;

-  a titokhordozó kiküldöttekkel a biztonsági tisztek, 
vagy a biztonsági felelősök rendszeres hivatalos, il
letve hálózati kapcsolatot tartsanak;

-  a titokhordozókat és titokhelyeket, valam int a t i t 
kok védelm ét „SZT” tisztekkel és megfelelő számú, 
jó hírszerző lehetőséggel rendelkező hálózati szemé
lyek foglalkoztatásával biztosítsa. Az elhárító cso
portfőnökségektől és a rendőr-főkapitányságok ál
lambiztonsági szerveitől a kiküldetés idejére átvett 
hálózati személyeken túl, am ennyiben ez szükséges, 
a kiküldöttek közül is hajtson végre beszervezése
ket.

8. A BM III/IV. Csoportfőnökség a 009/1981. HM számú u ta
sítás figyelem bevételével végezze a fegyveres erők tartós kül
szolgálatot teljesítő tagjai biztonságvédelmével kapcsolatos fel
adatait. Ennek során:

a) az MNVK/2. Csoportfőnökség állom ányát kivéve, a HM 
és a BM HŐR illetékes szerveivel együttm űködve, lássa 
el -  az 5. pontban m eghatározottakat értelem szerűen 
alkalmazva -  a kiküldöttek kiválasztásával, biztonság- 
védelmi felkészítésével, beszám oltatásával kapcsolatos 
feladatok szakirányítását, felügyeletét és ellenőrzését;

b) nagyobb létszám ú csoportok külföldre vezénylése ese
tén, illetve a kiküldöttek feladatának jellegétől, vagy 
más körülm énytől függően a biztonsági feladatok ered
ményes ellátása érdekében kezdeményezze katonai el
hárító tisztek kiküldését;

c) am ennyiben a kiküldöttekkel külföldön katonai elhá
rító  tiszt nem  tartózkodik, a köztük létesített hálózati 
és hálózaton kívüli kapcsolatokat tovább foglalkozta
tásra  adja át a BM III/ I., illetve a BM III/II. csoport- 
főnökségeknek;

d) a kiküldöttek beszám oltatása során tudom ására ju tott, 
a külföldön őrzött titkok hatékony védelm ét veszélyez
tető  jelenségről, az ellenséges speciális szolgálatok tö
rekvéseiről, akcióiról m egszerzett információkról soron 
kívül tájékoztassa az illetékes csoportfőnökséget.
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9. Az intézkedéssel é rin te tt szerveink parancsnokai, vala
m int a rendőr-főkapitányságok vezetői gondoskodjanak a m unka 
folyamatos, eredm ényes végzéséről és végrehajtásának ellen
őrzéséről.

10. Ez az intézkedés a kiadása napján lép hatályba. Az intéz
kedést és az u tasítást az érin te tt állomány előtt a parancsnokok 
tegyék oktatás tárgyává.

KARASZ LAJOS s. k.
rendőr altábornagy, 
miniszterhelyettes

Készült: 160 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

állam titkár elvtársnak.
Kapják: elosztó szerint.
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