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MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG Szigorúan titkos!
Honvédelmi Minisztériuma Különösen fontos!

Belügyminisztériuma 

A Magyar Néphadsereg Vezérkara Felderítő Csoportfőnöksége alap- 
rendeltetésének értelmében sajátos állambiztonsági operatív tevékenységet 
végez. Felderítő tevékenységére és személyi állományára állandó veszélyt 
jelentenek az imperialista szervezetek és titkos szolgálatok szakadatlan 
támadásai. Ezért elengedhetetlen követelmény a felderítő szolgálat és a 
személyi állománya állambiztonsági védelmének biztosítása. Ezt a felada
tot a Csoportfőnökségnek szolgálati tevékenysége rendszerében, a BM 
Állambiztonsági Főcsoportfőnökséggel szoros együttműködésben kell telje
sítenie.

A fentiek érdekében a Magyar Népköztársaság állambiztonságának 
egységes rendszerére vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján, az 
MNVK Felderítő Csoportfőnökség és személyi állománya állambiztonsági 
védelmével kapcsolatos kötelezettségek végrehajtására kiadjuk az alábbi

u t a s í t á s t  :

1. Az MNVK Felderítő Csoportfőnökség szolgálati tevékenységének 
minden területén állandó és fontos kötelezettségként kell érvényesíteni a 
katonai felderítés szervezetének, tevékenységének, személyi állományának 
állambiztonsági védelmét az ellenséges titkos szervek támadásaival és be
hatolási törekvéseivel szemben, ezek lehetőségeinek megelőzésére és meg
szüntetésére :

a) a Csoportfőnökség állományába történő felvételek, kinevezések, 
kihelyezések eseteiben a személyi állománnyal szemben támasz
tott magasfokú alkalmassági követelmények betartásával, a jóvá
hagyott utasítások és szabályzatok szerint kell eljárni;

b) a Csoportfőnökség szakmai területét érintően, a vezetési és végre
hajtó tevékenység minden területén és folyamatában körültekin
tően értékelje az ellenséges szervek törekvéseit, s tegyen haté
kony intézkedéseket azok ártó szándékainak megelőzésére, felfe
désére és megakadályozására;

c) a Csoportfőnökség személyi állománya állambiztonsági védelmé
nek általános ellenőrzési feladatait a szolgálat Belső Ellenőrzési 
Osztálya teljesíti, — az illetékes vezetőkkel és a BM Állambizton
sági Főcsoportfőnökség szerveivel szoros együttműködésben.
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2. A BM Állambiztonsági Főcsoportfőnökség szervei kölcsönösen mű
ködjenek együtt az MNVK Felderítő Csoportfőnökséggel a katonai felderítő 
szolgálat és személyi állománya állambiztonsági védelmével kapcsolatos 
általános megelőző és ellenőrző feladatok végrehajtásában. így különösen:

a) a Főcsoportfőnökség szervei az MNVK Felderítő Csoportfőnökség 
igényei szerint segítsék elő a katonai felderítő szolgálathoz felvé
telre, vagy kinevezésre jelöltek alkalmasságának ellenőrzését;

b) adják át azokat az elemzéseket és értékeléseket, amelyek az ellen
séges szervek törekvéseire, illetve tevékenységére vonatkoznak és 
a katonai felderítő munka operatív biztonságával kapcsolatban 
hasznosíthatók;

c) a hatályos rendelkezések szerint biztosítsák az MNVK Felderítő 
Csoportfőnökség belső ellenőrzése számára azokat az ismereteket 
és lehetőségeket, amelyek feladatuk hatékony végrehajtását moz
dítják elő;

d) egyes operatív eszközök és módszerek igénybevételét a kivételesen 
szükségesnek ítélt esetekben csak a honvédelmi miniszter, illetve 
az MN vezérkari főnöke engedélyezheti.

3. A BM Állambiztonsági Főcsoportfőnökség illetékes szervei és az 
MNVK Felderítő Csoportfőnökség kölcsönösen adják át egymásnak az ellen
séges környezetben dolgozó személyi állomány, vagy tevékenységének 
dekonspirációjára, illetve más veszélyekre utaló jelzéseket. Az információk 
átadása írásban történjen.

Halasztást nem tűrő esetben az illetékes rezidensek szóban tájékoztas
sák egymást a veszélyhelyzetről, amelyről egyidejűleg tegyenek jelentést 
központjuknak is.

4. A felderítő tevékenység biztonságára és más veszélyekre vonatkozó 
jelzéseket ki kell vizsgálni, illetve ellenőrizni szükséges.

Az átadott jelzések kivizsgálásának, illetve ellenőrzésének eredményé
ről a szervek kölcsönösen tájékoztassák egymást.

5. Amennyiben az előzetes ellenőrzések, kivizsgálások, illetve ellenőr
zött információk az ellenséges szervek beférkőzésének, illetve más bűnös 
tevékenységének a gyanúját igazolják, az ügy további operatív feldolgozá
sát a BM Állambiztonsági Főcsoportfőnökség illetékes szervei kötelesek 
teljesíteni, a belügyminiszter állambiztonsági helyettesének és az MN vezér
kari főnökének egyeztetett rendelkezései szerint.

A személyi állomány tagja által a titkos operatív lehetőségekkel, vagy 
a szolgálati feladatokkal összefüggésben, illetve azok felhasználásával el
követett bűncselekményének alapos gyanúja esetén a nyomozást a BM 
Állambiztonsági Főcsoportfőnökség Vizsgálati Osztálya teljesíti.

6. Az Utasítás végrehajtása során a szervek közötti kapcsolat a csoport- 
főnökök szintjén, az 5. pont esetében, vagy általános rendezést igénylő 
kérdésekben pedig a belügyminiszter állambiztonsági helyettese, és az MN 
vezérkari főnöke között történjen.

7. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba, az érintett vezetői állo
mánnyal ismertetni kell.

Czinege Lajos hadseregtábornok s. k. Dr. Horváth István s. k.
honvédelm i m iniszter belügym iniszter

K észült: 45 példányban 
K apják: á llam titkár,

állam biztonsági m iniszterhelyettes, 
közbiztonsági m iniszterhelyettes,
III. főcsoportfőnök-helyettesek.
III/IV . és III/V. csoportfőnök,
III/l., 2., 3., 4. Osztály vezetői,
Honvédelmi M inisztérium.

ÁBTL - 4.2 - 10 - 37/4/1980 /3


