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"SZIGORÚAN TITKOS!" 

sz. példány

A Határforgalom Ellenőrzési Konspirációs és Biztonsági szabályait 

a forgalomellenőrző pontok részére kiadom. Az abban foglaltak 

elsajátítása, betartása és alkalmazása érdekében az alábbiak 
szerint

i n t é z k e d e m  :

A Határforgalom Ellenőrzés Konspirációs és Biztonsági szabályait 

a határőrség állományába tartozók beosztásuknak és feladatkörük

nek megfelelően ismerjék meg.

1. Teljes terjedelemben

a/ Az országos parancsnokságon a parancsnok-helyettesek, 
törzsfőnök-helyettes, osztályvezetők, a határügyi osz
tály határügyi alosztályvezetője, a határforgalmi és fel

derítő osztály hivatásos állománya.

b/ A kerületparancsnokságon a kerületparancsnok, törzsfőnök, 

politikai osztályvezető, a felderítő, a határügyi-kikép- 
zési alosztályvezető, valamint a felderítő alosztály hiva
tásos állományú beosztottai és a kerületek határforgalmi 
főelőadói.
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c/ A fep-ek parancsnokai és helyettesei.

2. Kivonatosan a rájuk vonatkozó mértékben

a/ Az I., VII. és VIII. fejezeteket az országos parancsnokság 
határügyi, a kerületek határügyi-kiképzési alosztályának 
beosztottai, a határügyi ügyeletes tiszti szolgálatot el

látó személyek.

b/ Az I., II., III., a IV. fejezet 48-54. pontokat, a VII.
és a VIII. fejezeteket a hivatásos állományú útlevélkezelők.

c/ Az V. fejezetet az operatív jelzések és tippek kutatásába 

a fep-ről bevont hivatásos állományú beosztottak.

3. A BM Határőrség törzsfőnöke, a kerületek parancsnokai szervez
zék meg 1987. március 15-ig az érintett állomány módszertani 

képzését.

4. Ez az Intézkedés 1987. március 15-én lép hatályba, ezzel egy
idejűleg a 00182/1976. számmal kiadott "A Határforgalom Ellen

őrzés Konspirációs és Biztonsági Szabályai" parancsnoksági 

kiadvány hatályát veszti.

Székely János 
vezérőrnagy

Készült: 1 pld-ban 
Soksz. : 144 pld-ban 
Kapják : Elosztó szerint! 
Snsz. : 01679/196.
Nyt. : 463 .
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A HATÁRFORGALOM ELLENŐRZÉS KONSPIRÁCIÓS ÉS BIZTONSÁGI

SZABÁLYAI

I.
A KONSPIRÁCIÓS ÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK ALAPELVEI

1. A fep-ek beosztottai és a határőrség határforgalmi ügyekben, 
eseményekben intézkedő beosztottai csak a feladatkörük ellá
tásához szükséges mértékben ismerhetik a fep-eken bekövetke

ző konspirációs és biztonsági előírások alá tartozó eseménye
ket, eljárásokat és módszereket. Ennek megértése és betartása 

az illetékes parancsnokok állandó feladatát képezi.

2. A konspirációs és biztonsági szabályoktól való eltérésre a 

BM Határőrség országos parancsnoka, törzsfőnöke, vagy a BM 
III/II., a BM ORFK Igazgatásrendészeti csoportfőnök és helyetteseik

 írásban vagy szóban adhatnak engedélyt. Az  
i l y e n  e s e t e k r ő l  
a fep parancsnok tájékoztassa az illetékes elhárító tisz

tet .

3. A fep-eken az intézkedések megtételekor állásfoglalás, közlés, 

felvilágosítás adásakor a nem belügyi szervek és azok beosz

tottai, munkatársai felé csak határőrizeti és vám előírásokra, 
érdekekre szabad hivatkozni, pl: "Az Ön útlevelében adminiszt

rációs hiba fordult elő. Az Ön határátlépése vám, deviza jog
szabályokba ütközik", illetve csak annyit kell közölni az utas

sal, hogy "Ön az MNK területét a további intézkedésig nem hagy

hatja el", vagy "Ön nem utazhat be az MNK területére. Az uta

zásának engedélyezése ügyében felülvizsgálati kérelemmel a 
lakóhely szerint illetékes magyar külképviseleti szervhez 
fordulhat."

II.

h a t á r f i g y e l ő z t e t é s  k o n s p i r á c i ó s  és b i z t o n s á g i  s z a b á l y a i

4. A határfigyelőztetéssel (továbbiakban: figyelőztetés) kapcsolatos 
 minden okmány szigorúan titkos és azokat az Ügyviteli 

Szabályzat szerint kell kezelni, nyilvántartani, megsemmisí

teni .
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5. A fep beosztottak azon utaskategóriákra vonatkozó figyelőzte

tési adatokat ismerhetik, és csak a legszükségesebb mértékben, 

amelyek ellenőrzésére jogosultak.

6. A figyelőztetési nyilvántartásokba az illetékes fep beosztot

takon kívül csak a fep figyelőztetési tevékenységének ellen

őrzésére jogosult személyek tekinthetnek be.

a/ A BM részéről:

- a BM III/II-10. osztály beosztottai,
- a BM III/IV-7. osztály beosztottai,
- a BM ORFK igazgatásrendészeti csoportfőnökség útlevélosz

tályának és a Külföldieket Ellenőrző Osztályának vezetői, 

helyettesei és az általuk kijelölt személyek.

b/ A BM Határőrség országos parancsnokságáról:

- a BM Határőrség országos parancsnoka,

- BM Határőrség törzsfőnöke,
- BM Határőrség törzsfőnök-helyettese,

- BM Határőrség határforgalmi osztály vezetője és alosztály 

vezetői, az osztály hivatásos állományú beosztottai,
- a BM Határőrség felderítő osztály vezetője és alosztály 

vezetői, az osztály hivatásos állományú beosztottai.

c/ A BM Határőrség kerületparancsnokságain, a Budapesti Légi 

és Folyami fep-en:

- a kerület és a Budapesti légi és Folyami fep parancsnoka,

- a kerület és a Budapesti Légi és Folyami fep törzsfőnöke,
- a kerület felderítő alosztályvezetője, a határon túli 

felderítő csoport vezetője és a Budapesti Légi és Folyami 

fep fővizsgálója,
- a Budapesti Légi és Folyami fep szolgálati és kiképzési 

alosztály vezetője.
- a határforgalmi főelőadók.
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d/ A fep-eken:

- a  fep parancsnoka és helyettesei,
- a Budapesti Légi és Folyami fep ügyelet vezetője,

- a határátkelőhely ügyeletese,
- a figyelőztetés nyilvántartás vezetésével megbízott hiva

tásos és kinevezett polgári állományú fep beosztott.

7. A határforgalom ellenőrzés kisszámítógépes rendszerrel ellá
tott fep-eken, valamint fep technikai rendszerrel (továbbiakban

ftr) ellátott fep-eken a figyelőztetési feladatokat a BM Határ
őrség törzsfőnökének érvényben levő utasítása és a vonatkozó 

intézkedések alapján hajthatják végre.

8. Az ftr-ben történő forgalomellenőrzés esetén a figyelőztetett 

személyek nevét, adatait csak azok a hivatásos és kinevezett 

polgári állományúak (továbbiakban: kpa) ismerhetik, akik ezen 

feladatokat elláthatják.

9. Ftr-ben történő ellenőrzésnél a figyelőztetési nyilvántartás

ban való ellenőrzést a fep parancsnok által kijelölt hivatásos, 

vagy kpa állományúak végezhetik, akik az elrendelt intézkedés 

végrehajtásáról gondoskodnak.
Az intézkedést hivatásos állományú hajthatja végre. A figyelőz

tetett gépkocsik forgalmi rendszámait, adatait a szükséges 

mértékben ki lehet adni a fülkéknél dolgozó hivatásos és sorál

lományú útlevélkezelőknek.

A vonatokon és gépjárművekről, ha más mód nincs, a figyelőz-
f

tetési nyilvántartásban való ellenőrzést az utasok jelenlété
ben is végre lehet hajtani, de csak úgy, hogy az adattárban 
levő neveket, adatokat az utasok és más személyek ne láthassák.

10. A figyelőztetési intézkedést a fep-ek felé az arra illetékes 
BM szervek a BM Operatív Hír- és Akcióközpont (továbbiakban: 
OHK) utján rendelik el a meghatározott rejtjelzéssel és kód

számmal .
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a/ A kódszám a mindenkor érvényben levő intézkedési feladatot 

határozza meg pl: a 100. kódszám tartalma: Őrizetbe vétel 
(továbbiakban csak szám: 100.) (l.sz. melléklet)

b/ Az intézkedés elrendelésekor minden esetben a kódszám előtt 

betűjelzést alkalmaznak az elrendelők annak jelzésére, hogy 

az intézkedés végrehajtása milyen irányban történjen. Ezért 

belépéskor "B", kilépéskor "K", mindkét irányban történő 
végrehajtás esetén "M" betűjelzést alkalmaznak. (Továbbiak

ban jelen szabályozásban csak "B", "K", "M" jelöléssel ke

rülnek rögzítésre.)

11. Csehszlovák viszonylatban az egyoldalú útlevélellenőrzés alá 

eső "B", illetve "M" betűvel ellátott, belépésre figyelőzte
tett személyeknek csak a nevét és állampolgárságát közölhetik 

a szomszédos ország fep-jével. Tilos közölni, hogy a fentiek

re milyen intézkedés van elrendelve.

12. Ha figyelőztetési intézkedések végrehajtásában a vámhivatal 

is részt vesz, az intézkedést a fep parancsnok kérésével kell 

indokolni. Figyelőztetési intézkedésre hivatkozni tilos!

Ennek érdekében a fep-ek parancsnokai, illetve a határátkelő- 
hely ügyeletesek naponta folyamatosan közöljék a helyi vám

szervek parancsnokaival vagy váltásvezetőivel, akikkel szemben 

fokozott, illetve vámellenőrzést kell végrehajtani, továbbá 

akiknél a vámellenőrzést mellőzni kell.
A figyelőztetési kódszámok alapján közölni kell azt is, hogy 
a vizsgálat mire terjedjen ki, milyen tárgyak, anyagok, eszkö

zök felfedésére irányuljon az ellenőrzés. A kódszámot közölni 

tilos !
Az intézkedés végrehajtása után a fep gondoskodjon arról, hogy 

a vámhivatalnál, illetve a szomszédos ország fep-jén a figye
lőztetett személyek nevét, állampolgárságát tartalmazó fel

jegyzést megsemmisítsék.
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A vámhivatal és a szomszédos ország fep-jének parancsnokát 

fel kell kérni arra, hogy a fep parancsnok által kért intéz

kedésekről illetéktelen személyeknek ne adjanak felvilágosítást

13. A figyelőztetéssel kapcsolatos nyilvántartásokat "A figyelőz
tetés során elrendelhető kódszámaik" jegyzékét szigorúan tit

kos okmányként kell kezelni, azok biztonságos tárolását, ke

zelését és őrzését a fep-ek parancsnokai biztosítsák. A figye
lőztetések érvényességének lejárta után az elrendelő, módosító, 

meghosszabbító és hatálytalanító táviratokat, majd az Ügyvi

teli Szabályzat előírásai szerint kell megsemmisíteni.
A figyelőztetési nyilvántartó könyv, az ftr, a prioráló táblák

, a nyilvántartó füzetek, a kigyűjtő nyilvántartások és 

a speciális munkaasztalok adatprioráló egységeinek vezetését 
a fep parancsnok által megbízott - hivatásos és kpa - személy 

végezheti.

14. A határátkelőhely ügyeletes jelentési könyvébe naponta csak 
az elrendelések, módosítások és visszavonások, valamint a vég

rehajtott intézkedések számát szabad bejegyezni. A tett intéz
kedést és jelentést, valamint a kapott utasítást a nyilvántartó 

napló megfelelő rovatába kell bejegyezni.

15 . A figyelőztetési nyilvántartások, lapok meglétét a szolgálat 

váltásakor az átkelőhely ügyeletesek tételesen ellenőrizzék 

és az átadás-átvételt aláírásukkal igazolják. Az útlevélkeze
lőket a szolgálat váltásakor tételesen el kell számoltatni 

a részükre kiadott figyelőztetési nyilvántartásokról.

16. Vonaton történő útlevélellenőrzés során a figyelőztetési nyil

vántartásokat tilos rövid időre is őrizetlenül hagyni.

Ha az útlevélkezelő a pályaudvart elhagyja és pihenőhelyre, 
vagy lakására távozik, akkor a figyelőztetési nyilvántartást 

a pályaudvaron rendszeresített lepecsételt vasszekrénybe kell 

elzárni és gondoskodni állandó őrzéséről.

ÁBTL - 4.2. - sz.n. - HŐR - OPK /1987 /8



6

17. A vonaton menetközbeni ellenőrzés esetén a pályaudvarra érke

zéskor az útlevélkezelők figyelőztetési nyilvántartásának 

meglétét a járőrparancsnok ellenőrizze.
A vonatokon menetközben az ellenőrzés befejezésekor vagy a 

határállomáson szolgálatot teljesítő útlevélkezelőket az átke

lőhely ügyeletes a vonatokról való leszállás után azonnal 
számoltassa el a részükre kiadott figyelőztetési nyilvántar

tásokról .

18. A figyelőztetési intézkedések, figyelőztetett személyek és 

a fep titkos okmányai, eszközei, módszerei után érdeklődő 

illetéktelen személyekről az OHK-nak jelentést kell tenni, 

egyidejűleg értesíteni kell az elhárító tisztet. Figyelőzte

tett személlyel kapcsolatos panasz esetén a válaszadás előtt 

ki kell kérni az OHK, vagy az intézkedést elrendelő belügyi 

szerv véleményét, javaslatát.

19. Az utasok ellenőrzésével, átléptetésével kapcsolatosan az
OHK által elrendelt 800-as intézkedéseken kívül könnyítése

ket, soronkívüli átléptetéseket csak a Hőr/3. Határforgalom 
Ellenőrzési Szabályzatban és a vonatkozó intézkedésekben meg

határozottak alapján engedélyezhetik: A BM Határőrség országos 

parancsnoka, törzsfőnöke és a határforgalmi osztály vezetője 

valamennyi viszonylatban.
A kerületparancsnokok, a Budapesti Légi és Folyami fep parancs

noka a saját működési területükön lévő megye, párt, állami, 
társadalmi szervek vezetőinek soronkívüli átléptetésére adhat

nak utasítást az alárendelt fep-jeik részére.
A Budapesti Légi és Folyami fep-re vonatkozóan soronkívüliség
re intézkedést adhat szóban vagy írásban a BM III/II-10. osz

tály vezetője is.
A soronkívüli átléptetés előtt az utas adatait ellenőrizni 
kell a figyelőztetési nyilvántartásban. Ha abban a személyre 

vonatkozó eltérő utasítás szerepel, ú g y  a  soronkívüli átlép-

r
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tetés végrehajtása előtt jelentést kell tenni az elrendelő 

parancsnoknak, vezetőnek, újabb utasítást kell kérni és a 

kapott intézkedés szerint eljárni.
Illetéktelen személyek által kért, a szabályzattól eltérő 

könnyített, soronkívüli átléptetéseket a fep nem hajthat végre. 

Ilyen esetben a határforgalmi osztály vezetőjének a szolgálati 

út betartásával jelentést kell tenni és a kapott utasítás 

szerint kell eljárni.

Az egyes figyelőztetési intézkedések végrehajtásának szabályai:

20. Az őrizetbe vétel (100.) foganatosítást a nyomozó hatóság hajt

ja végre, a fep csak feltartóztatást végez.

A feltartóztatott személyt őrizni kell a hatóság intézkedéséig. 
Szigorított vámellenőrzést kell végrehajtani, a gépjármüvét, 
csomagjait át kell vizsgálni, az útlevelét és bizonyítékokat, 
személyi tárgyait, a gépjármüve kulcsait, támadásra, öngyilkos

ság megkísérlésére alkalmas eszközöket el kell venni. Gépkocsi

ját úgy kell elhelyezni, hogy illetéktelen személyek azt lehe

tőleg ne láthassák. Ha egy, vagy több személyre kell az intéz
kedést végrehajtani, úgy a személyeket el kell különíteni 

és külön kell őrizni.
A feltartóztatást és az elszállítást lehetőleg úgy kell vég

rehajtani, hogy arról illetéktelen személyek ne szerezzenek 

tudomást.
Jelenteni kell az OHK-nak, ha a feltartóztatott személlyel 

együtt más személyek is utaztak, vagy ha a leszállítás vonat

ról történt, továbbá azt is, hogy az intézkedés milyen körben 

vált ismertté.
f

21. A feltartóztatás és további intézkedés kérését (200.) úgy kell 

végrehajtani, hogy a feltartóztatott személyt őrizet alatt 
kell tartani és ügyelni kell arra, hogy bizonyítékokat ne sem

misíthessen, ne rejthessen el, az útlevelét el kell venni.
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Jelentést kell tenni az OHK-nak és ezen túlmenően a 200. intéz

kedésekre vonatkozó egyéb intézkedéseket csak az OHK külön 

utasítása esetében kell foganatosítani.

22. Terrorcselekmények elkövetésével alaposan gyanúsítható szemé

lyek feltartóztatása során (210.) a gépkocsit félre kell állí

tani. Az útleveleket el kell venni. A személyeket fegyveresen 

őriztetni kell, szigorított vámellenőrzést kell végrehajtani.
Az intézkedés végrehajtását jelenteni kell az OHK-nak és annak 

utasítása szerint eljárni.

23. Útlevél, kiutazási engedély bevonását, valamint a magyar ál

lampolgárok visszairányítását állandó lakhelyére (230.) álta

lában vám, deviza szabálysértés, vagy más indokkal kell vég

rehajtani, majd az utasokat állandó lakhelyükre vissza kell 
utasítani. Amennyiben jelentési kötelezettség van elrendelve, 

az intézkedést jelenteni kell. Az útlevelet, kiutazási enge

délyt a kiállító hatóságnak kell megküldeni.

24. A konspirált feltartóztatást (300.) úgy kell végrehajtani, hogy 

arról illetéktelen személyek ne szerezzenek tudomást. Az intéz

kedést a feltartóztatott személy előtt vámellenőrzéssel, útle

véllel kapcsolatos problémával megfelelően fedni kell. Az in
tézkedés végrehajtását jelenteni kell az OHK-nak. A jelentés

nek tartalmaznia kell, ha a feltartóztatás során több utast

is várakoztatni kellett, valamint azt, hogy a feltartóztatott, 

illetve mások tudomást szerezhettek-e arról, hogy ez utasítás

ra történt.

25. Személyi tárgyak és ruházat konspirált átkutatását vámellenőr

zés fedésével (310.) kell végrehajtani úgy, hogy az utas előtt 

ne keltse az előre tervezettség látszatát. Kerülni kell az is

mételt vámellenőrzést. Több személlyel való együttutazás ese

tén a többi személy vámellenőrzését is végre kell hajtani. 

(Diplomaták kivételével)
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A fokozott vámellenőrzésnél a fep beosztott csak akkor legyen 

jelen, ha az valamilyen okból szükséges.
A végrehajtást, valamint azt, hogy az utas előtt feltűnhetett-e, 

hogy a fokozott vámellenőrzés belügyi szerv intézkedésére 

került végrehajtásra, illetőleg ha az utas a foganatosított 

intézkedést kifogásolta, jelenteni kell az OHK-nak.

26. Konspirált fényképezés útlevélből történő végrehajtását (320.) 

úgy kell megszervezni, hogy az utas útiokmányaival együtt a 

vele utazók útiokmányait is vonják be. Az útiokmányt úgy kell 

lefotózni, hogy azon semmiféle külsérelmi nyom ne maradjon.

Az útiokmányokat a legrövidebb időn belül vissza kell adni 

az utasnak. Az útiokmányról készített dokumentációt az elrende
lő szervnek kell felterjeszteni.

27. Az ország területére (-ról) nem léphet be (ki) (400., 401.,

402.) intézkedés során az elrendelés irányától függően az 

utas nem léptethető be, vagy ki érvényes útiokmánnyal és ki- 

beutazási engedéllyel sem. Intézkedés esetén a visszautasítás 
előtt az útlevél eredetiségét a poggyászt és a jármüvet ellen

őrizni kell. Vízumköteles külföldi belépésre való jelentkezése 
esetén vízumát érvényteleníteni kell. Vissza kell utasítani
a 3. pontban meghatározottak szerint.

28. Amennyiben tiltónévjegyzékben szereplő személy (410.) jelent
kezik átlépésre és a fenti számú kód alatti intézkedés van 

elrendelve, az átléptetést úgy kell végrehajtani, hogy az illető 

 ne szerezhessen tudomást arról, hogy vele kapcsolatosan 
valamilyen intézkedés van elrendelve.

Amennyiben közvetlen távbeszélőn történő jelentkezési kötele
zettség van elrendelve, azt is végre kell hajtani.
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29. Határátlépés jelzése: a gépkocsi adatainak ismertetésével

(500.) történő intézkedés esetén az elrendelőnek a gépkocsi 

forgalmi rendszámát, típusát, márkáját és színét kell jelen

teni. Az intézkedés során az utast tilos feltartóztatni, vára

koztatni, vagy a vele együtt érkező személyek ellenőrzésétől 

eltérő bármilyen részintézkedést tenni. Tilos az utas előtt 

feljegyzést, fényképfelvételt készíteni.

30. Határátlépés jelzése a gépkocsiban utazók adatai, úticél és 

várható tartózkodási hely megadásával (510.) történő intézke
dés esetén jelenteni kell a meghatározott gépkocsiban utazók 
adatait, úticéljait és várható tartózkodási helyüket.
Tilos a személyeket feltartóztatni, várakoztatni, bármelyik 

utassal szemben eltérő részintézkedést foganatosítani, az 

utasok előtt feljegyzést, fényképfelvételt készíteni.

31. Határátlépés jelzése a személy egyszerű lejelentésére (520.) 

esetén az utast tilos feltartóztatni. Az átléptetést a kód
szám alapján kell a meghatározott távbeszélő számon jelenteni.

32. Határátlépés jelzése az úticél, várható tartózkodási hely
és gépkocsi adatainak megadásával (530.) elrendelt intézkedést 

az utasok feltartóztatása nélkül kell végrehajtani. Jelenteni 

kell az utasok úticélját, várható tartózkodási helyüket, a 

gépkocsi forgalmi rendszámát, típusát, márkáját és színét. 
Tilos az utasok előtt feljegyzést, fényképfelvételt készíteni.

33. Határátlépés jelzése, a személlyel együtt utazók adatainak 

jelentése (540.) intézkedésben a személyt és a vele együtt

utazókat tilos feltartóztatni. A személyek adatait a személyek

előtti feljegyzés és fényképfelvétel készítése nélkül kell 

jelenteni a meghatározott módon.
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34. Fokozott vámellenőrzési intézkedés végrehajtását (600-680.) 
úgy kell végrehajtani, hogy az utas előtt ne tűnjön előre ter

vezett intézkedésnek, ugyanakkor az ellenőrzés és intézkedés

a kódszámmal meghatározottak felfedésére irányuljon. Kerülni 

kell a kétszeri ellenőrzést. Több személlyel való együttes 

utazás esetén (a diplomaták kivételével) a fokozott vámellen

őrzést azoknál is végre kell hajtani.

A fokozott vámellenőrzéseknél a fep beosztott csak akkor legyen 

jelen, ha az indokolt és szükséges.
Az elrendelőnek jelenteni kell, ha az utas előtt feltűnhetett, 

hogy a fokozott vámellenőrzés belügyi szerv intézkedésére ke

rült végrehajtásra, illetőleg ha az utas a foganatosított in

tézkedést kifogásolta.

35. Szigorított vámellenőrzést (700-780.) úgy kell végrehajtani, 
hogy az utas előtt ne keltse a tervezettség látszatát (vámnyi

latkozatban levő hiányosság, sok csomag, kevés bejegyzés, a fo
kozott vámellenőrzéskor előtalált problémák), ugyanakkor az el
lenőrzés a kódszám alapján jelzett tárgy keresésére, felfedésére 

irányuljon. A szigorított vámellenőrzési intézkedés végrehajtá
sát, a fokozott vámellenőrzés végrehajtásával kell kezdeni és
be kell tartani az arra vonatkozó konspirációs és biztonsági 

szabályokat is.

A szigorú személyvizsgálatnál a fep beosztottja csak akkor le
gyen jelen, ha tanúra van szükség, vagy a figyelőztetett személy 

ellenállásától, támadásától tartani lehet. Az előtalált tárgyak 

elvétele ügyében a vámőrséggel konzultálva kell a fep részéről 

állást foglalni.

36. A 800-as intézkedést úgy kell megszervezni, hogy a vámellenőr

zés szándékos mellőzését, vagy formális végrehajtását más 

utasok és illetéktelen személyek ne vegyék észre.
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Az intézkedés végrehajtása előtt az utas adatait, akire az 

intézkedést elrendelték, ellenőrizni kell a figyelőztetési 

nyilvántartásban. Ha abban eltérő utasítás szerepel, úgy a 

könnyítésre vonatkozó intézkedés végrehajtása előtt jelentést 

kell tenni az elrendelő szervnek és újabb utasítást kell 

kérni.

III.

A VÍZUMKIADÁS KONSPIRÁCIÓS ÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYAI

37. Vízumkiadást - tiltó névjegyzékben való ellenőrzést, a vízum 
aláírását - az a hivatásos és kinevezett polgári állományú 

fep beosztott végezheti, aki arra felhatalmazást kapott.

38. Tilos a tiltó névjegyzékről idegen személyek előtt említést 

tenni, vagy a vízumkérelem elutasításakor a tiltó névjegyzék

re, tiltó kategóriákra hivatkozni az utas, vagy más külső 
személy előtt. Vissza kell utasítani a 3. pontban meghatáro
z o t t a k  szerint.

39. Vízumfelvétel iránt előzetesen érdeklődő személynek nem sza

bad arra vonatkozóan felvilágosítást adni, hogy részére a 

vízumkiadásnak van-e akadálya, vagy nincs.

Ha az érdeklődő személy olyan ország állampolgára, amely 
részére a fep vízumot nem adhat, úgy közölni kell vele, 
hogy vízumkérelmével forduljon az MNK külképviseleti szervei

hez.
Ugyanez vonatkozik a hontalanokra is.

40. A vízumbélyegzővel csak azután szabad az útlevélbe bélyegezni, 

miután az útlevélkezelő, vízumkiadó meggyőződött arról, hogy

a vízumkiadásnak, illetve a beléptetésnek, a tiltó névjegyzék, 

a tiltó kategóriák és figyelőztetési nyilvántartás alapján 

akadálya nincs.
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IV.

AZ/ÁLLAMBIZTONSÁGI ÉS A FELDERÍTŐ SZERVEK ÁLTAL KONKRÉT

o p e r a t í v  ü g y e k b e n  e l r e n d e l t  i n t é z k e d é s e k  v é g r e h a j t á s á n a k

KONSPIRÁCIÓS ÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYAI

41. A nyomtalan átléptetés, az azzal kapcsolatos adatok, mindenkor 
államtitkot képeznek. Annak végrehajtását az a fep parancsnok 

(helyettes) végezze, vagy irányítsa, aki az erre vonatkozó uta

sítást vette. Az útlevélkezelők előtt úgy kell fedni az intéz

kedést, hogy ne tudjanak a nyomtalan átléptetés végrehajtásáról, 
az érintett utas nevét, kilétét ne fedhessék fel, ne ismerjék 

meg.
A végrehajtást úgy kell megszervezni, hogy a nyomtalanul átlép

tetett személy kilétéről a fep-en egy főnél több lehetőleg ne 

tudjon.

42. Ha a nyomtalan átléptetést az elrendelő operatív szerv beosz
tottja a helyszínen irányítja, akkor feladatáról a fep-en a 

rá vonatkozó mértékben csak a fep parancsnok (vagy helyettes) 

tudhat.

43. A nyomtalanul átléptetett utas be-kiutazólapját az akciót vég
rehajtó, irányító fep parancsnok (vagy helyettes) személyesen 

emelje ki a többi lap közül. Más személlyel kiemeltetni tilos! 
Vonaton menetközben történő ellenőrzés esetében a fep parancs

nok (helyettes) utazzon a vonattal és a lap kiemelését szemé

lyesen hajtsa végre.
f

44. Biztosítani kell, hogy a nyomtalanul átléptetett személy adatai 

ne kerüljenek gépi adatfeldolgozásra. A bevont be-kiutazólapot 
a fep parancsnok (helyettes) a kapott utasításnak megfelelően 

saját kezűleg égesse el, vagy terjessze fel. A nyomtalanul át
léptetésről a fep-en személyes feljegyzés, okmány, nyom nem 

maradhat.
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45. A nyomtalan átléptetés végrehajtása, vagy meghiúsulása kizáró

lag és közvetlenül az elrendelő operatív vezetőnek jelenthető. 

Távbeszélőn való jelentés csak fedő-szöveggel történhet.

46. Az elrendelő operatív szervnek jelenteni kell annak a nevét, 

rendfokozatát, aki a nyomtalan átléptetést végrehajtotta és 

a személy kilétéről tud, vagy arról tudomást szerzett.

47. A nyomtalan átléptetést végrehajtó fep parancsnok (helyettes) 

elöljárójának sem jelentheti a nyomtalanul átléptetett személy 

nevét, adatait. Ha az semmiképpen sem lenne elkerülhető, akkor 
az elrendelő operatív szerv vezetőjétől kell további utasítást, 

intézkedést kérni.

48. Az utasok, gépkocsik konspirált feltartóztatása, vizsgálása, 

tartalmának dokumentálása esetén az utast és a vele együtt 

utazó személyeket megfelelő fedéssel, legendával el kell távo

lítani.

49. Az utasok, gépkocsik feltartóztatásában résztvevők nevét jelení

teni kell az OHK-nak. Jelenteni kell azoknak a hivatásos állo

mányú fep beosztottaknak a nevét, rendfokozatát is (az intéz

kedő fep parancsnok vagy helyettes és ügyeletesen kívül),
akik a végrehajtásban részt vettek. Kinevezett polgári és 

sorállományú a konspirált átvizsgálásról nem tudhat.

50. A konspirált átvizsgálással kapcsolatban a fep-en, vámhivatal

nál semmiféle feljegyzés, dokumentum, távirat nem maradhat.

Az elrendelő operatív szervnek közvetlenül felterjesztett anya

gokon kívül minden egyéb feljegyzést, dokumentumot, táviratot 

meg kell semmisíteni.
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51. Ha a csomag, a gépkocsi konspirált átvizsgálása a személy je

lenlétében szokásos vámellenőrzés fedésével történik, a végre
hajtást úgy kell megszervezni, hogy az utas előtt ne keltse a 

tervezettség látszatát. A végrehajtó vámőr előtt az intézke

dést a fep parancsnok, vagy a határátkelőhely ügyeletes kérésé
vel kell indokolni.

52. A konspirált átvizsgálást úgy kell végrehajtani, hogy arról 

kívülálló személyek (utasok, a határátkelőhely személyzete) 
ne szerezhessenek tudomást.

53. Az operatív intézkedések végrehajtásával kapcsolatos feladato

kat a fep parancsnok a szolgálatszervezéskor vegye figyelembe 

és biztosítsa, hogy a feladat ellátásához megfelelő felkészült

ségű hivatásos állományú kellő időben a helyszínen legyen. 

Szükség esetén szervezze át a szolgálatot és személyesen szer

vezze meg, irányítsa, hajtsa végre az utasítást.

V.

AZ OPERATÍV j e l z é s e k  é s t i p p k u t a t á s  k o n s p i r á c i ó s  és

BIZTONSÁGI SZABÁLYAI

54. Az operatív jelzések és tippek szervezett kutatását az arra 
kellően felkészült, képességeik alapján alkalmas hivatásos 
állományúak végezhetik. A fep parancsnok a kiválasztás előtt 

kérje ki az elhárító tiszt véleményét is. Amennyiben egy-egy 
hivatásos személyt folyamatosan vagy többször foglalkoztatnak, 

az elhárító tisztet erről tájékoztatni kell.
f

55. Egy-egy személlyel való folyamatos, többszöri foglalkozás, 
adatgyűjtés, csak a BM III/II-10 osztály, vagy a felderítő 

osztályvezető engedélyével és instrukciója szerint végezhető.
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56. A jelzések és tipp-kutatás során biztosítani kell, hogy az utas 

ne fedhesse fel a vele való foglalkozás valódi célját.
A feltett kérdések, a beszélgetés témája, az érdeklődés iránya 

olyan legyen, ami a fep határőrizeti, határforgalom ellenőrzési, 

hatósági feladatkörével összefügg, azon látszólag ne terjedjen 

túl.

57. Gépjárműben személyek, tárgyak elrejtésére kiépített üres rej

tekhely felfedése esetében ügyelni kell arra, hogy a felfedést 

a gépjárműben utazók ne vegyék észre. Ennek érdekében, a rejtek

hely felfedésekor a jármű ellenőrzését tovább kell folytatni,

a felfedést a jármű ellenőrzés befejezésekor kell jelenteni a 

határátkelőhely ügyeletesnek és annak intézkedése szerint kell 

eljárni.
A felfedést, a jelentés megtételét az átkelőhely-ügyeletes je

lentésében kell szerepeltetni.

58. Az operatív jelzések és tippek kutatásában szervezetten be nem 

vont fep állományt úgy kell kiképezni, hogy az általuk gyanús
nak, szokatlannak tűnő eseményeket, magatartást, jelenségeket, 

értesüléseiket közvetlenül jelentsék a fep parancsnokának vagy 

helyettesének.

59. Az együttműködő szervekkel meg kell szervezni, hogy a tudomásuk

ra jutott minden gyanúsnak, szokatlannak tűnő eseményről, maga

tartásról, jelenségről értesítsék a fep parancsnokát vagy he

lyetteseit, illetve a határátkelőhely ügyeletest.
Arról, hogy jelentésük állambiztonsági felhasználásra kerül, 

nem tudhatnak.

60. A fep beosztott által felfedett operatív jelzésről, tippről

a felfedő beosztotton és a fep parancsnokon, helyettesen, vala

mint az adminisztrációba bevont kinevezett polgári alkalmazot

ton kívül más fep beosztott nem tudhat.
A fep operatív jelzések - tippek - kutatásával kapcsolatos fel
adatáról a sorállomány nem tudhat.
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61. Az operatív jelzéseket és tippeket a BM III/II-10 osztálynak, 
a felderítőket érintő esetben a felderítő alosztály vezetőnek 
kell jelenteni. A fep parancsnok közölje az elhárító tiszttel 

azokat az operatív jelzéseket, tippeket, egyéb észrevételeket, 

amelyek a Határőrség állományába közvetlen hozzátartozóikra, 

valamint a Magyar Néphadsereg és a rendőrség állományába és 

közvetlen hozzátartozóikra vonatkoznak.

62. A sürgős jellegű operatív jelzéseket, az előző pontban megha
tározott vezetőknek tippeket távbeszélőn, vagy táviratban fedő 

szöveggel kell jelenteni. A táviratot a továbbítás után a fep 

parancsnok személyesen égesse el. írásban történő jelentés 

esetén a jelentést egy példányban kell elkészíteni, másodpél
dány a fep-en nem maradhat. A jelentést szigorúan titkos minő

sítéssel, zárt borítékban közvetlenül kell felterjeszteni.
A küldeményt csak a címzett megnevezése alapján kell a fep-en 

iktatni. Az iktatásban névre, tartalomra utaló bejegyzés nem 
kerülhet.

VI.

OPERATÍV ELLENŐRZÉSRE, FELHASZNÁLÁSRA FELAJÁNLOTT, ÁT
ADOTT ÜGYEK KONSPIRÁCIÓS ÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYAI

63. Az operatív ellenőrzésre, felhasználásra felajánlott és áta
dásra kerülő ügyben szereplő személynek a további eljárásra, 

intézkedésre vonatkozóan semmilyen közlés nem adható, a személy 
nem tudhat arról, hogy ügyét az állambiztonsági vagy felderítő 

 szervek veszik át és foglalkoznak majd vele. Tilos a sze
mélyt bátorítani vagy megfélemlíteni.

64. Az operatív ellenőrzésre, felhasználásra átadott személy útle

velének kezelését, a gépi adatfeldolgozásra való jelentést il

letően az intézkedő operatív szerv utasítása szerint kell vég
rehajtani .
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65. Az operatív ellenőrzésre, felhasználásra átadott ügyekről, ese

ményekről a fep-en, a vámhivatalnál semmiféle okmány, feljegy

zés nem maradhat.

66. A fep a kerületparancsnokságnak utólag sem tehet jelentést

az állambiztonsági, operatív szervek részére operatív ellenőr

zésre, felhasználásra átadott-átvett eseményekről.

67. Az állambiztonsági, operatív szervek részére operatív ellen

őrzésre, felhasználásra felajánlott eseményekről a fep a kerületparancsnokságnak 
 csak akkor tehet jelentést, ha a BM 

III/II-10 osztály az ügyet nem veszi át és hatósági eljárásra 

visszaadja.

68. Arról, hogy az ügyet operatív ellenőrzésre, felhasználásra 
adták át, a fep parancsnokon (helyettesen) és az intézkedésbe 

bevont fep beosztotton kívül más fep beosztott nem tudhat.

69. A fep-en bekövetkezett és az állambiztonsági operatív szervek 

részére operatív ellenőrzésre, felhasználásra alkalmasnak lát

szó eseményeket úgy kell kezelni, az abban szereplő személyeket 

úgy kell várakoztatni, elhelyezni, hogy az ügy a lehető leg

szűkebb körben váljon ismertté.

70. Az operatív ellenőrzésre, felhasználásra történő felajánlást 

közvetlenül a BM III/II-10 osztálynak, a felderítő hatásköré

be tartozó eseteket a felderítő alosztály vezetőjének kell je
lenteni. A jelentésben szerepeljen, hogy az esemény milyen kör

ben, kik előtt vált ismertté a határátkelőhelyen, a fep-en.

71. Az operatív ellenőrzésre, felhasználásra átadott személy után 
érdeklődő személyekről közvetlenül a BM III/II-10 osztálynak,

a felderítők hatáskörébe tartozó esetekben a kerület felderítő 

alosztály vezetőjének kell jelentést tenni.
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A FEP-EK SPECIÁLIS, TITKOS ESZKÖZEIRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

72. A fep-ek speciális, titkos eszközei:

- átléptető és vízumbélyegzők, azok ismertető jelei, dokumen

tációi ,

- az átléptető bélyegző, a vízumbélyegző, a bélyegzőfestékek, 

azok hamisítás elleni védelme,

- az átléptető bélyegzők és festék megváltoztatásának ideje, 

annak végrehajtása előtt,

- speciális jelzőironok, hamisítás ellen védett írószerek,

- magyar útlevelek és vízumok, bélyegzőnyomatok leírása,

- a baráti országok átléptető bélyegző nyomatainak mintapél

dánya ,

- a kisszámítógépes és az ftr rendszerben alkalmazott technikai 

eszközök,

- Sz 330 iratvizsgáló (Jászeny),

- ultra lámpák, azok hullámhossza,

- levélbontó készülék,
f

- hordozható rejtett fényképezőgép,

- kódtáblázatok.

V I I .
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73. A speciális titkos eszközöket, zárt lepecsételt helyiségben 

vagy vasszekrényben kell tartani.
A speciális titkos eszközök tárolására, használatára szolgáló 

helyiségekbe való belépés rendjét a kerületparancsnok szabá

lyozza. Takarítás, szerelés stb. céljából való belépéskor 

ezen eszközöket vasszekrénybe kell zárni, vagy le kell fedni. 

A helyiség ajtaját függönnyel kell ellátni annak érdekében, 
hogy az ajtó nyitásakor ne lehessen belátni. Azokat a fep 
objektumokat, ahol a forgalom csak nappali időszakra van meg
nyitva, ott forgalommentes napszakokban őrrel vagy járőrrel 

őriztetni kell.

74. Az ultra lámpát úgy kell elhelyezni és alkalmazni, hogy annak 

visszaverődő fényét az utasok és más illetéktelen személyek 

ne láthassák.

73. Tilos a fep átléptető bélyegzőt őrizetlenül hagyni, vagy el

záratlanul tárolni!

Tilos a speciális titkos eszközöket vonatokon őrizetlenül 

hagyni!

76. Az átléptető bélyegzőket és bélyegzőfestéket úgy kell őrizni, 

hogy ahhoz illetéktelen fep beosztott ne juthasson hozzá.

77. A speciális titkos eszközöket a Határőrség illetékes beosz
tottain kívül más személyeknek csak a BM Határőrség országos 
parancsnoka (törzsfőnöke) engedélyével lehet ismertetni, be 

mutatni. Az ellenőrzési rendszereket, kódokat a Határőrség 
illetékes beosztottain kívül más személyek nem ismerhetik.
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VIII.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

78. A fep állomány eligazítását, szolgálati váltások eligazítását 

a konspirációs és biztonsági szabályoknak megfelelően kell 

megtartani. Konspirációs és biztonsági feladatokat csak azok 
előtt kell ismertetni, akire azok tartoznak.

79. Az állambiztonsági és felderítő szervek, valamint a Vezérkari 
Főnökség II. Csoportfőnökség polgári ruhás beosztottait a 
fep-en, a vonatoknál mélységi területen, külső személyek, uta

sok, együttműködők előtt tilos név és rendfokozat alapján meg

szólítani, köszönteni. Köszönteni azután kell, ha ők a fep 

beosztottját üdvözölték.

80. Kerülni kell az utasok körében baráti, szorosabb személyi kap
csolat kialakítását. Ennek előfordulását vagy az utasnak a fep 

ellenőrzése alá tartozó személy irányában történő ilyen kezdemé
nyezését jelenteni kell a fep parancsnoknak. Az esetről az el

hárító tisztet tájékoztatni kell.

81. Tilos fegyvert a vonaton őrizetlenül hagyni, vagy a fep objek

tumában úgy elhelyezni, hogy ahhoz illetéktelen személyek hoz
zájuthassanak .

82. Az osztrák határon lévő közös vasútállomásra bejáró osztrák 
személyzettel, nemzetközi repülőtéren és hajókikötőkben szol

gálatot ellátó, nem szocialista országbeli állampolgárságú 

közlekedési képviselőkkel, ezek alkalmazásában álló személyek

kel a fep beosztottai csak szolgálati kérdésekben érintkezhet

nek a fep parancsnok engedélye alapján. Azonban ez nem válhat 

magánjellegű kapcsolattá. Tilos a fenti személyektől bármit 

is elfogadni, vásárolni, részükre kivételes engedményeket 

adni, szívességeket tenni.
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83. Tilos a Határőrség beosztottainak nem szocialista országok ál

lampolgárainak gépjárművébe, vagy nyugati ország forgalmi rend 

számával ellátott gépjárműbe beülni, abban utazni.

84. A fep-en előállított és elfogott, feltartóztatott személyeket 

úgy kell elhelyezni, őrizni, hogy azok a fep tevékenységét ne 

láthassák, közléseit ne hallhassák.

83. A fep bélyegzőiről mintanyomatot illetéktelen személyeknek 

(bélyegzőnyomat-gyüjtők, stb.) adni tilos.

86. Tapasztalatcserére, látogatásra a fep-re érkező külső szemé
lyek, vendégek részére a speciális titkos eszközökről, ellenőr

zési módszerekről a Határőrség országos parancsnoka, törzsfő

nöke által adott engedély alapján és megszabott kérdésekben 

adható tájékoztatás.
Határőrségen belüli vagy fep-ek közötti tapasztalatcsere, 

látogatás esetén a konspirációs és biztonsági szabályzat elő
írásait betartva az érkező személy feladatkörének megfelelően 

lehet tájékoztatást adni.

87. A fep szolgálat konspirációs és biztonsági szabályainak meg

sértését, a dekonspirációt, a fep speciális titkos eszközök, 

okmányok elvesztését, eltűnését ki kell vizsgálni és a BM 

Határőrség országos parancsnokának, a BM III/II. Csoportfőnök
ség hatáskörébe tartozó esetekben az OHK-nak jelenteni, az 

elhárító szervet tájékoztatni kell.
A dekonspiráció kellő időben és pontosan történő jelentésével 

törekedni kell arra, hogy ennek hátrányos következményei meg
előzhetőek, vagy csökkenthetőek legyenek és a további opera

tív intézkedéseket elősegítse.
A jelentés megtételénél ügyelni kell arra, hogy újabb dekons
piráció ne következzen be. Ennek érdekében a szolgálati utat 
meg lehet kerülni. Az eseményről tájékoztatni kell az elhárító 
tisztet. A kivizsgálást az elhárító osztállyal egyeztetve kell 

végrehajtani.
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88. A fep közvetlenül az OHK-nak jelentse és egyben tájékoztas

sa az elhárító tisztet, ha a dekonspirációt más belügyi szerv 

beosztottja követte el, vagy ha az állambiztonsági szerv 

titkos munkatársa a fep, vagy más szerv előtt ismertté vált, 

továbbá ha az utas, vagy a feltartóztatott, előállított, 

elfogott személy belügyi szervvel, belügyi beosztottal való 

kapcsolatára hivatkozik.

Melléklet: 1. sz. melléklet (3 lap)

Budapest, 1987. február 0 5 -n

Készült: 1 pld-ban 
Sokszorosítva: 144 pld-ban 
Kapják: Elosztó szerint! 
Snsz: 01679/196.
Nyt: 463.
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Sedák Gábor ezredes
BM Határőrség törzsfőnöke



l.sz. melléklet

A HATÁRFIGYELŐZTETÉS SORÁN ELRENDELHETŐ INTÉZKEDÉSEK ÉS

KÓDSZÁMAIK

Az intézkedés elrendelésekor minden esetben a kódszám előtt betű

jelzést kell alkalmazni annak jelzésére, hogy az intézkedés vég
rehajtása: belépéskor "B", kilépéskor "K", mindkét esetben "M" 

történjen.

100 Őrizetbe vétel.
200 Feltartóztatás és további intézkedés kérése az elrendelőtől.
210 Terrorcselekmények elkövetésével alaposan gyanúsítható szemé

lyek feltartóztatása.

230 Az útlevél, kiutazási engedély bevonása, valamint a magyar 

állampolgárok visszairányítása az állandó lakhelyére.

300 Konspirált feltartóztatás.
310 Személyi tárgyak és ruházat konspirált átkutatása vámellen

őrzés fedésével.
320 Konspirált fényképezés útlevélből.
400 Az ország területére(ről) nem léphet be (ki).

401 Az ország területére nem léphet be.

402 Az ország területére nem léphet be.
410 Tiltónévjegyzékben szereplő átléptethető.

500 Határátlépés jelzése: a gépkocsi adatainak ismertetésével. 
510 Határátlépés jelzése: a gépkocsiban utazók adatai, úticél 

és várható tartózkodási hely megadásával.
520 Határátlépés jelzése: a személy egyszerű lejelentésével.
530 Határátlépés jelzése: az úticél, várható tartózkodási hely 

és gépkocsi adatainak megadásával.
540 Határátlépés jelzése: a személlyel együtt utazók adatainak

f
jelzése.

600 Fokozott vámellenőrzés iránya: kábítószer.
610 Fokozott vámellenőrzés iránya: valuta.
611 Fokozott vámellenőrzés iránya: hamis valuta.

620 Fokozott vámellenőrzés iránya: csempészáru.
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621 Fokozott vámellenőrzés iránya: kistérfogatú csempészáru.

630 Fokozott vámellenőrzés iránya: arany.
640 Fokozott vámellenőrzés iránya: művészeti tárgyak, értékek.

650 Fokozott vámellenőrzés iránya: gépjárműveknél az embercsem

pészésre alkalmas rejtekhely felkutatása.

660 Fokozott vámellenőrzés iránya: államtitkot képező iratok, 

tiltott sajtótermékek felkutatása.
661 Fokozott vámellenőrzés iránya: kém vagy más államellenes 

bűncselekmények elkövetésére utaló anyagok, eszközök, tár

gyak felderítése.
662. Fokozott vámellenőrzés iránya: disszidálásra utaló okmányok 

felkutatása (pl. iskolai bizonyítványok, diploma, anyakönyvi 

kivonatok, takarékbetét-könyv, stb.) ***
670 Fokozott vámellenőrzés iránya: terrorcselekmények elköveté

sére alkalmas eszközök (fegyver, lőszer, robbanóanyagok) 

felkutatása.
680 Fokozott vámellenőrzés iránya: embercsempészésre alkalmas 

hamis, illetve hamisított útiokmányok felkutatása.

700 Szigorú vámellenőrzés iránya: kábítószer.
710 Szigorú vámellenőrzés iránya: valuta.
711 Szigorú vámellenőrzés iránya: hamis valuta.

720 Szigorú vámellenőrzés iránya: csempészáru.
721 Szigorú vámellenőrzés iránya: kistérfogatú csempészáru.

730 Szigorú vámellenőrzés iránya: arany.

740 Szigorú vámellenőrzés iránya: művészeti tárgyak, értékek.

750 Szigorú vámellenőrzés iránya: embercsempészésre alkalmas, 

hamis, illetve hamisított útiokmányok felkutatása.

760 Szigorú vámellenőrzés iránya: államtitkot képező iratok, 
tiltott sajtótermékek felkutatása.

761 Szigorú vámellenőrzés iránya: kém vagy más államellenes 

bűncselekmények elkövetésére utaló anyagok, eszközök, tárgyak 

felderítése.
762 Szigorú vámellenőrzés iránya: disszidálásra utaló okmányok 

felkutatása (pl. iskolai bizonyítványok, diploma, anyagkönyvi 

kivonatok, takarékbetét-könyv stb.)***
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770 Szigorú vámellenőrzés iránya: terrorcselekmények elkövetésé
re alkalmas eszközök (fegyver, lőszer, robbanóanyag) felkuta
tása .

780 Szigorú vámellenőrzés iránya: egy gépkocsiban ülő személyek 

közül az érdekelt személy, illetve személyek kiválasztása.

800 Vámellenőrzés nélküli átléptetés.

Példák: 1. Schneider Gertrud (Köln, 1953. III. 7.) NSZK (nő)
állampolgárral kapcsolatban K/300 intézkedést rendelek 

el. Figyelőztetés száma: 1467.

2. Moll Josef (Linz, 1934. IV. 15.) osztrák (férfi) ál
lampolgárral kapcsolatban B/540 intézkedést rendelek 

el. Figyelőztetés száma: 1485.

3. Kiss János (Bp. 1944. VI. 2.) magyar (férfi) állam

polgárral kapcsolatban M/520 intézkedést rendelek el. 

Figyelőztetés száma: 1442.

Megjegyzés:

Egyidejűleg legfeljebb két intézkedési kód rendelhető el.

Az x-gal jelzett intézkedések betűjelzése: "T" elrendelésre .

kizárólag a KEO jogosult (későbbiekben Tiltónévjegy

zékbe kerülő személyek esetében).
A xx-gal jelzett intézkedés a vízummentes beutazásra jogosult

országok állampolgárainál nem rendelhető el.

A xxx-gal jelzett intézkedés kizárólag a magyar állampolgárok-
f

nál rendelhető el.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM 
Határőrség Országos Parancsnokság 
__________ B u d a p e s t _________

BELÜGYMINISZTÉRIUM
HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK

007/1987. számú

I N T É Z K E D É S E

a ha tá r fo rga lom -e l lenőrzés  konsp irác iós  és b iz ton ság i  
szabályok végreha jtására  k ia d o t t  001/1987. számú i n t é z 

kedés módosítására 
Budapest,  1987. május hó 18-án

Az 1987. február 10-én a 001/1987. számú in tézkedésse l  k i 
adott  Határforgalom E l lenőrzés  Konsp irá c ió s  és B iz tonság i  
Szabályainak módosítására kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1./ Az I .  f e j e z e t  2. pontot
"A konspirációs é s  b iz tonság i  szabá lyok tó l  va ló  e l t é r é s 
re a BM Határőrség Országos parancsnoka, t ö r zs főnöke ,  
vagy a BM I I I / I I . ,  a BM ORFK Iga zga tás rendésze t i  Csoport
főnök és h e ly e t t e s e ik  í rásban vagy szóban adhatnák enge

d é ly t  .

A f e n t i  jo gosu l tságga l  rendelkezőkön k ívü l  hasonló in 
tézkedést  kérő személyekről a FEP parancsnok t á j é k o z 

tassa az i l l e t é k e s  e lh á r í t ó  t i s z t e t . "

2./ A I I .  f e j e z e t  19. pont e l s ő  bekezdést
"Az utasok e l l e n ő r z é s é v e l ,  á t l é p t e t é s é v e l  kapcsolatosan 
az OHK á l t a l  e l r e n d e l t  800-as intézkedéseken k ív ü l  könnyítéseket 

, soronkí vü l i  á t l é p t e t é s e k e t  csak a Hőr/3. 
Határforgalom E l le n ő r z é s i  Szabályzatban és a vonatkozó 
intézkedésekben meghatározottak alapján engedé lyezhet ik :  

A BM Határőrség országos parancsnoka, t ö r zs főnöke ,  a ha-

•
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t á r fo rga lm i  o s z tá ly  v e z e t ő j e ,  a BM I I I / I I - 1 0  o s z tá ly  

v e z e tő je  valamennyi v is zon y la tban . "

A 19. pont harmadik bekezdését hatályon k í v ü l  helyezem.

Ezen in tézkedés t  a BM Határőrség Országos Parancsnokának 
001/1987. számú in tézkedésse l  együ tt  k e l l  t á r o l n i ,  annak 

érvényességé ig  marad hatályban.

Készü lt :  1 példányban 
Snsz. 01679/222 
Sokszoros ítva :  144 p l d-ban
Kapják: az OPK o o l/ 1 9 8 7 .s z . in t . e l o s z t ó ja  s z e r in t !  
N y t .:  1413

Székely János 
vezérőrnagy
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