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A Magyar Néphadseregben működő katonai elhárító szer
vek feladatai és működési elvei szabályozásáról szóló 0022/1958. 
számú HM—BM együttes parancs kiadása óta eltelt másfél 
évtized alatt hatalmas politikai, társadalmi és gazdasági fejlő
dés ment végbe hazánkban. Szilárd a munkás-paraszt hatalom, 
az alapvető osztályok, népünk döntő többsége magukénak vall
ják és fenntartás nélkül követik a párt politikáját. Az új tá r
sadalom építésének történelmi jelentőségű célkitűzéseit váltot
tuk valóra, leraktuk a szocializmus alapjait és sikeresen halad 
a szocializmus teljes felépítése.

A szocialista országok következetes külpolitikai erőfeszíté
seinek eredményeként jelentős előrehaladás történt az államok 
közötti viszony számos területén, javult a nemzetközi helyzet. 
A kapitalista államok a kezdeti teljes elutasítás óta egyre 
inkább kénytelenek tudomásul venni és elfogadni a békés 
egymás mellett élést, mint a különböző társadalmi rendszerű 
államok kapcsolatainak alapját.

Pártunk honvédelmi politikájának megfelelően, az elmúlt 
évek során fegyveres erőinket korszerű fegyverekkel és hadi- 
technikával szereltük fel. fokozódott a személyi állomány er
kölcsi és anyagi megbecsülése, mely tovább erősítette politikai 
öntudatát, a szocialista haza iránti hűségét, növelte áldozatkész
ségét. A végbement fejlődés eredményeként felzárkóztunk a 
testvéri szövetséges hadseregek színvonalára. A parancsnoki 
kar és a hivatásos állomány döntő többsége érti és következe
tesen érvényesíti a hadseregben pártunk politikáját. A párt- 
szervezetek az eszmei-politikai nevelőmunka eszközeivel segí
tik és támogatják a parancsnokok ezirányú munkáját.

Elmélyült a parancsnokok és a katonai elhárító szervek 
kölcsönös bizalmon és elvtársi segítőkészségen alapuló munka- 
kapcsolata. A parancsnokok, mint egyszemélyi vezetők, tevé
kenységük szerves részének tekintik a katonai elhárító szervek
kel való szoros együttműködést az ellenséges behatások elleni
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biztonsági intézkedések megtételében. A katonai elhárító szer
vek egyenletesen fejlődő munkájában kifejezésre jut a szocia
lista törvényesség betartása és betartatása. Az állam- és szol
gálati titkaink fokozottabb megőrzéséhez, valamint az állam 
biztonságát veszélyeztető bűntettek elleni közös harc sikeres 
megvívásához az alapvető feltételek biztosítottak. Mindezek 
alapján erősödött a hadsereg belső védelme, javultak a katonai 
elhárító tevékenység feltételei.

Az elmúlt évek tapasztalatai ugyanakkor azt is bizonyítot
ták, hogy a nemzetközi imperializmus népi államunk gyen
gítése, társadalmi fejlődésünk akadályozása, a Magyar Nép- 
köztársaság érdekeivel, s ezen belül honvédelmünkkel össze
függő állam- és szolgálati titkok megszerzése érdekében 
továbbra is aktív tevékenységet folytat. Az egymással szemben
álló társadalmi rendszerek közti nemzetközi méretű osztályharc 
nem csökken. Az imperializmus népellenes aknamunkája során 
felhasználja a külső és belső ellenséges elemeket, újból és újból 
kísérletet tesz ingatag személyek megkörnyékezésére és meg
nyerésére. Céljai elérése érdekében új taktikát alkalmaz, ki
finomultabb, rafináltabb eszközökkel és módszerekkel dolgozik, 
az ideológiai behatolás, bomlasztás és kémkedés új lehetőségét 
akarja megteremteni és kiszélesíteni.

Az imperializmus aknamunkája elleni küzdelem, szocialista 
rendünk, népi államunk védelme, az ennek érdekében folytatott 
következetes harc egész népünk ügye. E harcot megkönnyíti, 
hogy a szocialista haza védelme, a honvédelem kérdésében ma
gunk mögött tudhatjuk dolgozó népünk döntő többségének 
egyetértését, aktív támogatását. Ebben a küzdelemben fontos 
feladatok hárulnak néphadseregünk egész személyi állományára 
és az állambiztonsági szervekre. A parancsnokok és a katonai 
elhárító szervek e feladatok során szorosan együttműködnek, 
egymást kölcsönösen és folyamatosan tájékoztatják. Az együtt
működés során biztosítják a honvédelmi érdekek érvényesülését 
és a személyi állomány védelmét; a tényleges ellenség üldözé
sét; a harckészültséget veszélyeztető cselekmények és kísérle
tek felderítését; a szocialista törvényesség betartását és betar
tatását.

Mindezek biztosítása céljából szükséges a katonai elhárító 
munka hatékonyságának továbbfejlesztése, a parancsnokok és 
a katonai elhárító szervek együttműködésének erősítése és ú j
bóli szabályozása.
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Ezek érdekében a következőket

r e n d e l j ü k :

I.

1. A Magyar Néphadseregben az állambiztonsági szakfel
adatok végrehajtására — összhangban a katonai vezetés azon 
alaptörvényével, hogy a parancsnok egy személyben felelős az 
irányítása alá rendelt katonai szervezet erkölcsi-politikai álla
potáért, tevékenységéért — a parancsnokok jogállásához iga
zodva elhárító szervek működnek.

A katonai elhárító szervek az állambiztonsági munka sajá
tos eszközeivel és módszereivel az alábbi fő feladatok végre
hajtásáért dolgoznak: a néphadsereg aktív állambiztonsági 
védelme az imperialista hírszerző és propaganda szervek, ügy
nökeik, valamint más ellenséges elemek aknamunkájával szem
ben; harc a szocialista állam és társadalmi rend, valamint a 
néphadsereg ellen izgató személyekkel szemben; a személyi 
állomány, a technikai eszközök, az állam- és szolgálati titkok 
preventív védelme; a harckészültséget veszélyeztető cselekmé
nyek megelőzése, előkészületük felderítése, illetve ilyen meg
kezdett cselekmények félbeszakítása.

2. A katonai elhárító szervek a Magyar Népköztársaság 
Belügyminisztériuma állambiztonsági szervezetének részét ké
pezik. A katonai elhárítás tevékenységéért a belügyminiszter 
felelős.

A Katonai Elhárító Csoportfőnökség a Belügyminisztérium
nak a néphadseregben működő állambiztonsági szerve, amelynek 
vezetői és beosztottai a néphadsereg központi vezető szerveinél, 
csapatainál (intézeteinél) és a polgári védelem katonai szerveinél 
(továbbiakban: néphadsereg) a katonai elhárítás szakmai irá
nyítói, tervezői, szervezői és végrehajtói. A katonai elhárító 
szervek és azok állománya szolgálatilag és fegyelmileg a BM 
III. Főcsoportfőnökség IV. (katonai elhárító) csoportfőnökének 
vannak alárendelve.

Az elhárító szervek állományának kinevezésére, beosztá
sára, áthelyezésére és vezénylésére a BM illetékes vezetői in
tézkednek.
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3. A Katonai Elhárító Csoportfőnökség állambiztonsági 
munkájának irányelveit és az operatív tevékenység rendjét 
külön belügyminiszteri parancsok és utasítások szabályozzák.

A néphadsereg feladataiból és korszerűsítéséből eredő sajá
tos tennivalókat, valamint az ezekkel kapcsolatos kötelezettsé
geket — így a rezsim intézkedésekkel; a hivatásos és tovább
szolgáló állományba való felvételekkel és áthelyezésekkel; a pol
gári alkalmazotti munkaviszony létesítésének véleményezésével; 
a hadkötelesek behívhatóságával; a nem szocialista országokba 
történő kiutazások és az onnan történő fogadások engedélyezé
sével összefüggő katonai elhárítási feladatokat — külön utasí
tások szabályozzák.

A katonai elhárítás szerveinek eljárására (a nyomozás, 
vizsgálat rendjére, a teendő kényszer-intézkedésekre), illetve 
az elhárító szervek halaszthatatlan nyomozati cselekményeire 
a büntető eljárásról szóló jogszabályok és a legfőbb ügyész 
vonatkozó utasításai, valamint az ezek végrehajtását szabályozó 
belügyminiszteri utasítások az irányadók. A hivatásos és to
vábbszolgáló állomány tagjaival szemben teendő kényszer-in
tézkedésekhez előzetesen a honvédelmi miniszter hozzájárulását 
(engedélyét) kell kérni. Amennyiben a késedelem veszéllyel jár, 
a kényszer-intézkedésre a jóváhagyás utólagos kérése mellett 
is sor kerülhet.

II.

4. A belügyminiszter a honvédelmi miniszternek — szemé
lyére szólóan — folyamatosan megküldi a néphadsereget érintő 
ellenséges tevékenységről, módszerekről és azok hatásairól szóló 
összefoglalókat, felső szinten intézkedést igénylő értékeléseket. 
Megküldi továbbá életbeléptetésük előtt — tájékoztatás céljá
ból — a katonai elhárítással kapcsolatos alapvető intézkedéseket 
és elvi okmányokat.

A belügyminiszter állambiztonsági helyettese a Magyar 
Néphadsereg vezérkari főnökét rendszeresen (de legalább fél
évenként) személyesen tájékoztatja a néphadseregre vonatkozó 
állambiztonsági kérdésekről. Részére folyamatosan megküldi a 
felderített, s a néphadsereg ellen irányuló ellenséges tevékeny
ségre vonatkozó, intézkedéseket igénylő összefoglalókat, érté
keléseket, valamint a katonai elhárítással kapcsolatos — az 
együttműködést elősegítő — alapvető okmányokat.
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5. A katonai elhárító csoportfőnök a néphadsereg egészéről 
a honvédelmi minisztert, a Magyar Néphadsereg vezérkari fő
nökét, a Magyar Néphadsereg politikai főcsoportfőnökét, az 
MSZMP Néphadseregi Bizottsága első titkárát folyamatosan;

a katonai elhárító csoportfőnök-helyettesek felügyeleti terü
leteik alapján az illetékes miniszterhelyetteseket, vezérkari fő
nök-helyetteseket folyamatosan;

a központi (seregtest) elhárító osztályvezetők működési te
rületeikre vonatkozóan az illetékes parancsnokokat, főnököket, 
politikai helyetteseket, PB titkárokat folyamatosan, évente egy 
esetben pedig elöljárója jelenlétében;

a magasabbegységeknél, egységeknél, önálló alegységeknél, 
intézeteknél és szerveknél működő katonai elhárítás vezetői, il
letve beosztottai a működési területük szerinti illetékes parancs
nokot, politikai helyettest, pártszervezet titkárát folyamatosan 
tájékoztatják:

a) a néphadsereg elleni külső és belső ellenséges tevékeny
ség irányáról, formájáról, valamint az ellenük folytatott harc 
eredményeiről;

b) a néphadseregbe behatolt ellenséges elemekről és azok 
tevékenységének megszakítására te tt intézkedésekről;

c) az állambiztonsági jellegű rendkívüli eseményekről, ezek 
megelőzésére irányuló intézkedésekről;

d) a néphadseregben tapasztalt ellenséges megnyilvánulá
sokról, továbbá a kölönböző állománycsoportok feltöltése során 
behívott (felvett), büntetett előéletű, illetve politikailag kifogá
solható személyekről.

6. Az elhárító szervek az állam elleni bűntettekkel kapcso
latban hozott jogerős bírósági ítéletekről és a megelőző intéz
kedéseket elősegítő tapasztalatokról a szükséges mértékben tájé
koztatják a parancsnokokat (főnököket), indokolt esetben a 
tisztikart, vagy az egész személyi állományt.

7. A katonai elhárítás vezetői (beosztottai) — az állambiz
tonsági munka módszereinek és eszközeinek védelmét figye
lembe véve — az illetékes parancsnokokat (főnököket) általában 
szóban, vagy — seregtest, azzal azonos szintű parancsnokokat, 
valamint a HM szervek vezetőit — írásban tájékoztatják.
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8. A parancsnokok (főnökök) a katonai elhárító szervek ál
tal észlelt és rendelkezésre bocsátott tájékoztató adatokat az 
alakulat (szerv) harckészültségének megóvása érdekében, az erre 
vonatkozó titokvédelmi rendszabályok betartásával használhat
ják fel.

A parancsnokok (főnökök) és a katonai elhárító szervek a 
tájékoztatás során állapodjanak meg a közölt adatok felhasz
nálásának módjában és formáiban, különös figyelmet fordítva 
arra, hogy az operatív munka módszerei és eszközei ne kerül
jenek felfedésre.

III.

9. A honvédelmi miniszter, a vezérkari főnök, a miniszter- 
helyettesek, a HM szervek vezetői, a csapatok, intézetek, szer
vek parancsnokai — illetékességi területüknek megfelelően — 
a belügyminisztert, az állambiztonsági miniszterhelyettest, a 
katonai elhárítás vezetőit (beosztottait) szóban, szükség esetén 
írásban tájékoztatják a néphadsereg fejlesztésével, harckészült
ségével kapcsolatos alapokmányokban foglalt azon perspektivi
kus elgondolásokról, célkitűzésekről, feladatokról, gyakorlatok
ról, illetve különböző szabályozásokról, utasításokról és intéz
kedésekről, valamint a munkájuk során tudomásukra jutott
— az 5/a)—d) pontokban érintett — kérdésekről, amelyek ál
lambiztonsági intézkedések időbeni megszervezését és végre
hajtását igénylik. Az alapvető szabályzatokat, utasításokat, in
tézkedéseket a katonai elhárítás rendelkezésére kell bocsátani.

10. Az állambiztonsági munka hatékonyságának növelése 
érdekében a parancsnokok (főnökök) a katonai elhárítás vezető
jét, (beosztottait) a csapatoknál vagy szerveknél megtartásra 
kerülő fontosabb parancsnoki értekezletekre, megbeszélésekre 
hívják meg.

Biztosítani kell, hogy a katonai elhárító szervek tisztjei 
rendszeresen továbbfejlesszék, az újonnan kinevezettek pedig 
megalapozzák szakmai munkájuk elvégzéséhez szükséges kato
nai ismereteiket.

11. A katonai elhárító szervek vezetői, illetve beosztottai
— a háborús feladataikra történő felkészítésük érdekében — 
részt vesznek a néphadsereg parancsnokai és törzsei részére 
szervezett továbbképzéseken és gyakorlatokon.
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A továbbképzések, gyakorlatok során az elhárító szervek 
vezetői, illetve beosztottai részére biztosítani kell az adott szer
vezet várható háborús feladataival kapcsolatos ismeretek meg
szerzését és azt, hogy gyakorlati jártasságra tegyenek szert a 
harctevékenységgel összhangban álló operatív tevékenységük 
megszervezésében és végrehajtásában.

12. Az elhárító szervek vezetői (beosztottai) operatív tevé
kenységük keretében a ,,különösen fontos, szigorúan titkos”, 
a „szigorúan titkos” és a „titkos” okmányokba az alábbiak sze
rint tekinthetnek be:

— a néphadsereg egészére vonatkozó fontos adatokat tar
talmazó okmányokba a honvédelmi miniszter, a vezérkari főnök, 
vagy szakterületük vonatkozásában az illetékes miniszterhe
lyettes engedélyével: a katonai elhárító csoportfőnök és he
lyettesei;

— a seregtest és a magasabbegység törzseknél a parancsnok 
engedélyével: az illetékes osztályvezető és helyettese;

— egységeknél, önálló alegységeknél, valamint egyéb szer
veknél a parancsnok engedélyével: az elhárító tisztek.

IV.

13. A katonai elhárító szervek nem avatkozhatnak be a 
parancsnokok (főnökök) szolgálati ténykedéseibe, nem sérthetik 
meg egyszemélyi parancsnoki jogkörüket.

A parancsnokok (főnökök), illetve az elhárító szervek az 
előírt kölcsönös tájékoztatás alapján a maguk területén kötele
sek a szükséges intézkedéseket meghatározni és végrehajtani.

A parancsnok (főnök) egyszemélyi felelőssége alapján dönt 
arról, hogy a tájékoztatás és a javaslatok alapján milyen intéz
kedéseket tesz. Intézkedéséről tájékoztatja az illetékes elhárító 
szerv vezetőjét (beosztottját).

14. A parancsnokok (főnökök) a katonai elhárító szerv 
vezetőjénél (beosztottjánál) a területüket érintő állambiztonsági 
feladatok teljesítését kezdeményezhetik és azokról tájékoztatást 
kérhetnek.

15. A parancsnokok (főnökök) a katonai elhárítás szervei
nek feladataik teljesítéséhez továbbra is adjanak meg minden
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segítséget, s kötelezzék erre alárendeltjeiket is. A katonai elhá
rítás személyi állománya ugyanakkor az elhárító munka szerve
zése során vegye igénybe a néphadsereg tagjainak támogatását, 
tartson velük állandó és szoros kapcsolatot. Együttes felvilágo
sító munkával növelni kell a személyi állománynak az elhárító 
szervek támogatására irányuló tudatos tevékenységét.

16. Erőteljes politikai ráhatással, agitatív politikai felvilá
gosító munkával hatékonyabbá kell tenni a személyi állomány 
éberségre való nevelését; tudatosítani, hogy az állam- és katonai 
titkok fokozottabb védelme a néphadsereg minden tagjának 
alapvető kötelessége. Ennek érdekében a Katonai Elhárító 
Csoportfőnökség tervezze meg és a néphadseregben segítse elő 
az állambiztonsági ismeretek oktatását. A csoportfőnökség évi 
propagandatervét egyeztesse az MN Politikai Főcsoportfőnök
séggel, hogy ez a munka szervesen beilleszkedjék a néphad
seregben folyó agitációs-propaganda munkába.

17. Amennyiben az együttműködésre kötelezett parancsno
kok (főnökök) és elhárító szervek között véleménykülönbség 
merül fel — és emiatt a szükséges intézkedések végrehajtása 
késedelmet szenvedne — ezt haladéktalanul jelenteniük kell 
elöljáró parancsnokaiknak. Ha a döntés meghaladja az elöljáró 
parancsnokok hatáskörét, vagy a véleménykülönbség továbbra 
is fennáll, az állambiztonsági feladatok meghatározása és vég
rehajtása vonatkozásában a szakszerűséget, módszert és az álta
lános operatív szempontokat illetően a belügyminiszter, vagy 
állambiztonsági helyettese, a parancsnoki tevékenységet illetően 
a honvédelmi miniszter, vagy a vezérkari főnök jogosult dön
tésre.

18. A katonai elhárítás személyi állománya tartsa be a 
fegyveres erők alapvető szabályzataiban foglaltakat és a belső 
intézkedések előírásait. Ha ezeket a katonai elhárító szervek 
valamely beosztottja megsérti, a parancsnok értesítse az illeté
kes elhárító szerv vezetőjét, aki intézkedjen az elkövető felelős
ségre vonására, s egyidejűleg tájékoztassa a parancsnokot a 
felelősségre vonás mérvéről.

A helyőrségparancsnok — hatáskörében — intézkedésre 
jogosult a katonai elhárítás azon beosztottjával szemben, aki 
a szolgálati szabályzat előírásaiba ütköző fegyelemsértést követ 
el. Intézkedéséről azonnal értesítse az illetékes katonai elhárító 
szerv vezetőjét.
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V.

19. A parancsnokok (főnökök) a néphadseregben érvényben 
levő normáknak megfelelően biztosítsák a katonai elhárító szer
vek részére a megfelelő munkakörülményeket (irodahelyiséget, 
berendezést, irodaszert stb.).

20. Az elhárító szervek elhelyezési körleteinek biztonságos 
őrzését az objektum általános őrzésvédelmi rendszerén belül 
kell megoldani. Ahol állandó jelleggel külön őrség szükséges, 
azt állomány táblában kell rögzíteni.

21. A néphadsereg területén működő katonai elhárító szer
veket a honvédelmi miniszter által jóváhagyott norma szerint 
a Honvédelmi Minisztérium látja el közlekedési eszközökkel és 
üzemanyaggal. A közlekedési eszköz igénybevételének és fel- 
használásának rendjét — a hatályos jogszabályokban meghatá
rozott keretek között — az MN páncélos és gépjármű technikai 
szolgálat főnökével egyetértésben a katonai elhárító csoport
főnök állapítja meg.

22. A katonai elhárító szervek néphadseregben szolgálatot 
teljesítő állománya részére — az MN hivatásos tisztjeit meg
illető mérték szerint — a HM illetékes szerve biztosít egészség- 
ügyi ellátást, üdülést és vidéki helyőrségekben lakást.

23. A néphadseregben működő katonai elhárító szervek 
személyi állományát az illetékes parancsnokok — a néphad
seregben érvényben levő normák szerint — lássák el békében 
és ,,M” esetén a rendszeresített fegyverzettel és technikai esz
közökkel.

24. A honvédelmi miniszter a néphadsereg létszámkeretei
nek megállapítására vonatkozó — a felsőbb kormányszerv felé 
terjesztendő — javaslatai keretében a belügyminiszter javas
lata és az elfogadott normák alapján szerepelteti a katonai elhá
rítás létszámszükségletét is. A jóváhagyott létszám a Belügy
minisztérium létszámkeretét terheli.

VI.

25. A jelen utasítást ismertetni kell a HM szerveknél, a 
seregtesteknél és magasabbegységeknél osztályvezetőig bezáró
lag, valamint az egységparancsnokok, az ezekkel azonos beosztású
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intézet-parancsnokok és a Katonai Elhárító Csoportfőnök
ség egész állománya előtt, továbbá a pártbizottságoknál teljes 
egészében; a tiszti állomány előtt a rájuk vonatkozó mértékben.

26. Jelen utasításunk kiadásával egyidejűleg a 0022/1958. 
számú HM—BM együttes parancs hatályát veszti.

*

Kérjük a pártbizottságokat, a pártszervezeteket, hogy a 
jelen utasításunkban meghatározott feladatok maradéktalan 
végrehajtásához az illetékes parancsnokoknak (főnököknek), 
valamint az elhárító szerveknek nyújtsanak támogatást és segít
sék elő ezirányú munkájuk erősítését, színvonalának állandó 
emelését.

Benkei András s. k., Czinege Lajos vezds. s. k.,
belügym iniszter honvédelm i m iniszter

Kapják: Külön rendelkezés alapján.
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