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E G Y Ü T T E S  U T A SÍT Á SA
a BM Állambiztonsági Főcsoportfőnökség szervei 

és az MNVK Felderítő Csoportfőnökség együttműködéséről

Budapest, 1980. december hó 8-án

Az állam- és közbiztonságról, valam int a honvédelemről szóló jogsza
bályi rendelkezések alapján a M inisztertanács határozatban szabályozta a 
M agyar Népköztársaság állambiztonságának egységes rendszerében a Bel
ügym inisztérium  Állambiztonsági Főcsoportfőnöksége és a M agyar Néphad
sereg Vezérkara Felderítő Csoportfőnöksége kötelezettségeit és tevékeny
ségét.

A szervek feladata, hogy a jogszabályok által rendelkezésükre bocsá
to tt sajátos eszközök és módszerek felhasználásával, a részükre megjelölt 
területek és kötelezettségek alapján, fokozottabban védelmezzék hazánknak 
a szocializmus építésében elért eredm ényeit és biztosítsák annak további 
békés fejlődését.

Ennek érdekében tovább kell erősíteni az im perialista hatalm ak által 
a hazánk, a szocialista tábor és a haladás ellen fo lytato tt tevékenységének 
időbeni felderítését, akadályozását és leleplezését. Különös figyelm et kell 
fordítani az ellenséges hatalm ak speciális szervei (fedőszervei), haderői, 
hadseregei ellenünk irányuló terveinek és tám adásának hatékony megelő
zésére, visszaszorítására, megsemmisítésére.

A BM Állambiztonsági Főcsoportfőnökség szervei és az MNVK Fel
derítő Csoportfőnöksége, a korábbi rendelkezéseket végrehajtva, mind 
hatékonyabban és eredm ényesebben teljesítik  a rá juk  háruló feladatokat. 
Együttm űködésükkel megalapozták, hogy társadalm unk fejlődéséből és az 
ellenség fondorlatosabb terveiből és taktikájából fakadó magasabb szintű 
feladataikat az eddigieknél még színvonalasabban teljesítsék.

A célkitűzések m egvalósításának elengedhetetlen feltétele, hogy a szer
vek — a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések elvárásainak megfele
lően — szoros együttm űködést, összehangolt tevékenységet fejtsenek ki a 
hazánk és a szocialista tábor ellenségei ellen folytato tt harcban, továbbá, 
hogy a személyi állom ányt szocialista hazánk biztonságáért, a szocialista 
törvényességért és az elvi alapon nyugvó kölcsönös segítségnyújtásért 
érzett felelősségtudat hassa át.

Az állambiztonsági feladatokról és tevékenységről szóló határozat 
következetes végrehajtása érdekében, a BM Állambiztonsági Főcsoportfőnökség



szervei és az MNVK Felderítő Csoportfőnöksége együttm űködésére 
vonatkozóan kiadjuk az alábbi

u t a s í t á s t  :

I.

Általános követelmények

1. A szervek jogszabályi feladatainak teljesítésében az együttm űködést 
és a kölcsönös tám ogatás erősítését, a fe jle tt szocialista társadalom  építésé
nek, a M agyar Népköztársaság védelm ének és biztonságának érdekei hatá
rozzák meg.

2. A szervek a törvényi és a jogszabályi rendelkezések m egtartásával 
és alkalmazásával teljesítik  a rá juk  háruló kötelezettségeiket.

Egységesen be kell tartan iuk  az állambiztonsági eszközök és módszerek 
alkalmazásáról szóló utasításokban, parancsokban, és szabályzatokban elő
írt rendelkezéseket.

3. A feladat megosztásában és az együttm űködésben rejlő lehetőségek 
jobb kihasználásával, valam int a feladatok végrehajtásához nyú jto tt köl
csönös tám ogatással elő kell segíteni az állambiztonsági m unka színvona
lának emelését és hatékonyságának növelését.

II. 

A tájékoztatás

4. A belügym iniszter állambiztonsági helyettese és az MN vezérkari 
főnöke folyamatosan, de legalább évente, tájékoztassa egymást a másik 
szerv feladatkörét érintő operatív helyzetről, a legfontosabb időszerű fel
adatokról és értékeljék az együttműködés megvalósulásának tapasztalatait.

5. A BM Állambiztonsági Főcsoportfőnökség csoportfőnökségeinek és 
az MNVK Felderítő Csoportfőnökségének vezetői tartsanak  állandó kap
csolatot és az operatív m unka során folyam atosan tájékoztassák egymást 
a másik fél feladatait érintően felm erülő kérdésekről.

6. Adják át egymásnak — BM állambiztonsági főcsoportfőnökségi és 
MNVK felderítő csoportfőnökségi szinten — azokat az időszakos kiadvá
nyokat (jelentéseket), illetve az állambiztonsági m unkára vonatkozó érté
keléseket, amelyek a másik fél feladatainak hatékonyabb végrehajtását és 
tevékenysége színvonalának emelését m ozdítják elő.

7. Az együttm űködő szervek öntevékenyen és időben adják át egymás
nak mindazon nyílt és titkos úton szerzett értesüléseket és adatokat, ame
lyek a másik szerv feladataival kapcsolatosak, vagy am elyek a m ásik szerv 
biztonságát, vagy tevékenységének hatékonyabb végrehajtását segítik elő. 
így különösen:

a) A BM Állambiztonsági Főcsoportfőnökség szervei adják át: a 
M agyar Népköztársasággal szemben álló ellenséges hatalmak, 
katonai szövetségek katonai erejére, katonapolitikai elgondolásaira, 
szándékaira, hadászati-hadm űveleti terveire, haderőfejlesztési tö
rekvéseire vonatkozó adatokat; a M agyar Néphadsereg szervezeti 
és technikai fejlesztését, felkészítését és hadm űveleti alkalmazá
sát elősegítő információkat, dokum entációkat; továbbá a hadi fon
tosságú eszközök, anyagok és hadiipari term ékek előállítási, gyár
tási leírásait, m intapéldányait, valam int a katonai felderítő tevé
kenység operatív biztonságát érintő értesüléseket.
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b) Az MNVK Felderítő Csoportfőnökség szervei adják át: az im peria
lista, kapitalista államoknak, a velük együttm űködő szervezetek
nek a M agyar Népköztársaság kül- és belpolitikai, valam int társa
dalmi, gazdasági és külkereskedelm i érdekeit érintő kérdésekre, 
továbbá a tudományos és kulturális élettel kapcsolatos terveire, 
tevékenységére vonatkozó értesüléseket; az ellenséges hírszerző 
és elhárító szervekre, azok fedőszerveire, intézm ényeire, céljaira 
és aknam unkájára, illetve a velük kapcsolatban álló külföldi és 
m agyar személyekre vonatkozó adatokat, valam int az általuk hasz
nált technikai eszközökre és módszerekre vonatkozó inform ációkat 
és dokum entációkat; továbbá haladéktalanul közöljék, ha a M agyar 
Népköztársaság sérelm ére bűncselekm ényt követtek el vagy ilyen 
elkövetésének gyanúja m erül fel.

8. Az értesülések átadásával egyidejűleg közölni kell az adatok ellen
őrzöttségére és m egbízhatóságára vonatkozó értékeléseket, valam int fel- 
használás esetére, az információ forrásának védelm ével kapcsolatos elvá
rásokat.

9. A szervek tájékoztassák egymást és kölcsönösen kérjenek vélem ényt 
a másik szerv tevékenységét is érintő kérdésekben az előkészület a la tt álló 
parancsokról, utasításokról vagy más általános hatályú rendelkezésekről — 
m ielőtt azok kiadásra kerülnének.

10. A személyi állomány kiképzése, szakmai oktatása és ism ereteinek 
bővítése érdekében — tapasztalatok és tanulm ányok átadásával, előadók, 
oktatók biztosításával — kölcsönösen tájékoztassák, illetve tám ogassák egy
mást.

III.

Az operatív tevékenység

11. A kölcsönös lehetőségek alapján biztosítani kell az ügyszerű együtt
működést a M agyar Népköztársaság biztonsági érdekeit érintő nagyfontos- 
ságú ügyekben. Az ilyen esetekben a hatáskörileg illetékes vezetők jóváha
gyásával közös intézkedési, vagy akciótervet kell készíteni.

12. Az illetékes szervek hálózatépítő tevékenységük során — a jelöltek 
felkutatásában, m unkába állításában — hangolják össze a hazai és külföldi 
bázisok kihasználását.

13. A BM Állambiztonsági Főcsoportfőnökség csoportfőnökségei és az 
MNVK Felderítő Csoportfőnöksége belföldön, az előírt feladataikhoz kap
csolódó hálózati kutató, tanulmányozó, szervező m unkát önállóan végzik. 
A párhuzamosság elkerülése céljából az állambiztonsági nyilvántartási ren 
delkezések szerint szükséges eljárni.

14. A beszervezési jelöltek tanulm ányozásában és ellenőrzésében az 
operatív lehetőségek keretein belül — felkérésre — nyújtsanak kölcsönös 
segítséget.

Azokat a jelölteket vagy kapcsolatokat, akik a m ásik szerv feladatai 
teljesítéséhez eredm ényesebben tudnak hozzájárulni, az állambiztonsági 
nyilvántartási szabályzat előírásainak betartásával adják át egymásnak.

15. A külföldön végzett operatív m unka szervezése és végrehajtása 
során biztosítsák a lehetőségek összehangolt kihasználását; szüntessék meg 
az átfedéseket és csökkentsék az ebből származó dekonspiráció veszélyeit.

16. A szervek hálózati kapcsolatainak hírszerzési lehetőségeit — 
am ennyiben az operatív érdekeket nem sérti, vagy a biztonságot nem  veszé
lyezteti — a m ásik szerv feladatainak teljesítésére is hasznosítsák.
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17. Az MNVK Felderítő Csoportfőnökség a M agyar Népköztársaság 
terü letén  fo lytato tt hálózatépítő m unkában és egyes külön m eghatározott 
feladatai végrehajtásában belügym inisztérium i fedéssel is eljárhat. Ennek 
során köteles betartan i a törvényi és jogszabályi előírásokat, valam int a 
belügym inisztérium i rendelkezéseket.

A m ennyiben a belügym inisztérium i fedéssel végzett tevékenység 
dekonspirálódott volna, erről időben tájékoztassák a BM Állambiztonsági 
Főcsoportfőnökség illetékes vezetőjét.

18. A M agyar Népköztársaság terü letén  az MNVK Felderítő Csoportfő
nöksége katonai hírszerző feladataihoz az operatív eszközök és m ódszerek 
alkalm azásának lehetőségeit a BM Állambiztonsági Főcsoportfőnökség 
szakszolgálatai biztosítják, illetve foganatosítják. Ennek érdekében közö
sen tervezzék meg az operatív eszközök igényének évi m ennyiségét és mi
lyenségét.

A katonai felderítés m eghatározott feladatai teljesítésének közvetlen 
elősegítése érdekében — a BM Állambiztonsági Főcsoportfőnökség szer
veire vonatkozó szabályok betartásával — az MNVK Felderítő Csoportfő
nöksége az MNK terü letén  is alkalm azhatja az alábbi operatív eszközöket 
és módszereket:

a) titkos környezettanulm ányok lefolytatása;
b) a katonai felderítés re jte tt objektum aiban operatív-technikai le

hallgatás, titkos hang- és képrögzítés (más megfigyelő eszközök) 
alkalmazása;

c) külföldi fedőokmányok készítése;
d) hálózati kapcsolatairól nyilvántartás és adattár vezetése;
e) a katonai hírszerzés operatív összeköttetéseit és annak biztonsá

gát szolgáló eszközök alkalmazása.

Az MNVK Felderítő Csoportfőnökségének a felsorolt titkos operatív 
eszközökről és alkalmazásukról vezetett adattárai (nyilvántartásai) kapcso
lódjanak a tárgy  szerint azonos BM állambiztonsági nyilvántartásokhoz, — 
a párhuzamosságok elkerülése és a biztonsági elvárások érdekében.

19. Az MNVK Felderítő Csoportfőnöksége előírt feladataival összefüggő 
rendészeti, állami vagy gazdasági szervek hatáskörébe tartozó igényeinek 
teljesítése érdekében — am elyekben a Belügym inisztérium  szervei, vagy 
a velük szervezett kapcsolatban álló állami, gazdasági intézm ények illeté
kesek — a BM Állambiztonsági Főcsoportfőnökség illetékes csoportfőnök
ségének segítségével, vagy azok illetékességi körével összhangban já rja 
nak el.

20. A BM Állambiztonsági Főcsoportfőnökség szervei és az MNVK 
Felderítő Csoportfőnökség illetékes vezetői a középtávú (5 éves) terveknek 
megfelelően egyeztessék a hazai fedőszervek és a külképviseleti szervek 
státuszainak elosztására vonatkozó igényeiket és évente állapodjanak meg 
azok betöltésében.

IV. 

Műszaki-technikai együttműködés

21. A szervek feladatait elősegítő m űszaki-technikai lehetőségek haté
konyabb, gazdaságosabb felhasználása és a célszerű m unkamegosztás érde
kében a rövid, közép és távlati tervekben rögzítsék a közös felhasználásra 
alkalmas technikai eszközökre vonatkozó igényeket.

A tervekben határozzák meg az egyes eszközök és rendszerek felelősét; 
a  kutatás, fejlesztés, gyártás, beszerzés, ellátás és javítás, valam int azok 
pénzügyi kiegyenlítésének rendjét. M űködjenek együtt a m űszaki-technikai
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eszközök és berendezések leghatékonyabb felhasználási módszereinek ki
kísérletezésében és rendszeresen cseréljék ki a technikai eszközök alkalm a
zása során szerzett tapasztalatokat.

22. M űködjenek együtt a rádió elektronikai felderítés, az ügynöki 
rádióösszeköttetések és a rádióelhárítás technikai fejlesztésére irányuló 
kísérletező m unkában, továbbá a rejtjelm egfejtéssel kapcsolatos elméleti 
kutató tevékenységben, illetve cseréljék ki a m űszaki-technikai eszközök 
alkalmazása során szerzett gyakorlati tapasztalataikat.

23. Az együttm űködő szervek — szükség esetén — tegyék lehetővé 
egymás szám ára a külképviseleteken levő összeköttetési csatornájuk köl
csönös használatát.

V.

Az operatív munka védelme

24. Az együttm űködő szervek tartsák  be a biztonsági és konspirációs 
szabályzatokban előírt kötelezettségeiket; tevékenységük során m aradék
talanul biztosítsák az állam titkok és szolgálati titkok kölcsönös védelmét.

25. A szervek állandó és fontos feladata az ellenséges környezetben 
dolgozó állomány védelm ének biztosítása, am elynek megvalósítása érde
kében kölcsönösen és haladéktalanul adják át egymásnak a m ásik fél kül
földön szolgálatot teljesítő állom ányának biztonságára, tevékenységének 
dekonspirációjára, illetve más veszélyekre utaló jelzéseket.

Ha az operatív tevékenység során a másik szerv hálózati kapcsolatáról 
operatív értékű jelzés, továbbá kompromittáló, vagy a feladatai teljesítésé
vel össze nem  egyeztethető, vagy biztonságára veszélyt tartalm azó adat 
birtokába jutnak, mielőbb tájékoztassák az é rin te tt együttm űködő szerv 
vezetőjét.

Am ennyiben a szervek fedéssel végzett tevékenysége során tö rtén t 
dekonspiráció a másik szerv operatív feladatainak végrehajtására hátrányt, 
vagy állom ányának biztonságára veszélyt jelent, azonnal tájékoztassák 
egymást.

A tájékoztatásokkal és jelzésekkel kapcsolatos kivizsgálás megállapí
tásairól, illetve intézkedésekről értesítsék egymást.

26. A M agyar Népköztársaság állami rejtjelfelügyeleti feladatait — a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően — a BM Állambiztonsági Főcso
portfőnökség szervezetében működő Országos Rejtjelközpont teljesíti.

27. A m agyar külképviseleti szervek és a külföldi m agyar kolóniák 
operatív biztonságáért a BM Állambiztonsági Főcsoportfőnökség felelős, 
amelyhez az MNVK Felderítő Csoportfőnöksége a biztonságot érintő infor
mációk átadásával nyújtson segítséget.

28. A külképviseletek és rezidenturák védelme érdekében, a rendkívüli 
állapot esetére tervezett intézkedéseket a BM Állambiztonsági Főcsoport- 
főnökség illetékes szervei és az MNVK Felderítő Csoportfőnökség egyez
tessék.

VI. 

Az együttműködés megvalósulásának rendje

29. A jelen utasításban foglalt feladatok végrehajtása érdekében a 
belügym iniszter állambiztonsági helyettese és a M agyar Néphadsereg 
vezérkari főnöke 1981. július 1-ig adják ki az alárendelt szervek együtt
működésére vonatkozó rendelkezéseket, amelyekben részletesen határozzák
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meg az együttm űködés terü lete it és követelményeit, a szervek közötti 
kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettségeket és hatásköröket, az együtt
működés zavartalanságát és biztonságát szolgáló előírásokat.

30. Az együttm űködés során az általános rendezést igénylő ügyek
ben a döntések és intézkedések a belügym iniszter állambiztonsági helyet
tese (főcsoportfőnök-helyettesek), illetve a M agyar Néphadsereg vezérkari 
főnöke, az .MNVK Felderítő Csoportfőnökség főnöke között; az egyes 
ügyekre vonatkozó kérdésekben pedig a BM illetékes csoportfőnökei 
(helyettesei) és az MNVK felderítő csoportfőnök (helyettesei) között tö r
ténjenek.

31. Ez az utasítás 1981. január 1-én lép hatályba, am elyet az é rin te tt 
szervek vezetői állománya előtt teljes terjedelm ében, tiszti operatív állo
m ánya előtt pedig a rá juk  vonatkozó m értékben ism ertetni kell. Egyidejű
leg a 002/1964. HM-BM számú közös parancs hatályát veszti.

Felkérjük a pártbizottságokat és a pártszervezeteket, hogy a politikai 
nevelőm unka eszközeivel segítsék elő a szerveknek az utasításban meg
jelölt hatékony együttm űködését, a személyi állomány ennek szellemében 
történő nevelését.

Dr. Horváth István s. k. Czinege Lajos hadseregtábornok s. k.
belügyminiszter honvédelmi miniszter

Készült: 160 példányban 
Kapják: államtitkár,

miniszterhelyettesek,
III. főcsoportfőnök-helyettesek,
ORFK vezetőjének helyettesei,
Határőrség országos parancsnoka, törzsfőnöke, Felderítő Osztály vezetője, 
Adatfeldolgozó csoportfőnök, ÁB Nyilvántartó Osztály vezetője,
III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei, csoportfőnök-helyettesei, önálló osz

tályvezetői, III/I-IV. Csoportfőnökség osztályvezetői,
Belbiztonsági Osztály vezetője,
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok, áb helyetteseik,
Honvédelmi Minisztérium.
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