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határozata 

 
a katonai hírszerző tevékenység szabályozásáról 

 
 

A Minisztertanács a honvédelemről szóló 1960. évi IV. törvény 3. §. (1) bekezdése 
alapján – az 1974. évi 17. sz. tvr.-ben foglaltakra is figyelemmel – az állambiztonsággal 
összefüggő katonai hírszerző tevékenységet az alábbiak szerint szabályozza: 

1. A Magyar Népköztársaság állambiztonságának összehangolt rendszerében a 
Honvédelmi Minisztérium Vezérkarának Felderítő Csoportfőnöksége (továbbiakban: Fel-
derítő Csoportfőnökség) katonai hírszerző feladatokat teljesít. 

2. A Felderítő Csoportfőnökség feladatai: 

a) a Magyar Népköztársaság védelmének elősegítése érdekében titkos katonai, 
katonapolitikai értesülések, adatok, dokumentációk szerzése a szembenálló ellenséges 
hatalmak és szövetségek katonai erejéről, szándékáról, valamint hadműveleti, harcászati és 
fejlesztési terveiről; 

b) a Magyar Néphadsereg szervezeti és technikai fejlesztését, kiképzését, va-
lamint hadműveleti alkalmazását elősegítő adatok megszerzése; 

c) az érintett szervekkel egyeztetve és velük szoros összhangban, katonai je-
lentőségű anyagok, eszközök, valamint ipari (hadiipari) termékek előállítási, gyártási le-
írásainak, mintapéldányainak megszerzése. 

3. A Felderítő Csoportfőnökség feladatai és kötelezettségei végrehajtása során a 
jogszabályban meghatározott eszközöket és módszereket alkalmazhat. 
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Igénybe veheti továbbá mindazon törvényes lehetőségeket, amelyek az állampolgári 
jogok sérelme nélkül a Magyar Népköztársaság katonai hírszerzésének hatékonyságát és 
ezáltal a szocialista haza védelmének érdekeit szolgálják. 

4. A Felderítő Csoportfőnökség együttműködik a Belügyminisztérium Állambiz-
tonsági Főcsoportfőnökség szerveivel, feladataikat – az egységes rendelkezésekre figye-
lemmel – egymást segítve végzik. 

5. A Felderítő Csoportfőnökség a Magyar Népköztársaság területén egyes megha-
tározott kérdésekben belügyminisztériumi fedéssel is eljárhat – a Belügyminisztérium 
szerveire vonatkozó rendelkezések és szabályok szerint. 

6. A Felderítő Csoportfőnökségnek az eszközök és módszerek alkalmazása kérdé-
seiben – a Magyar Népköztársaság területén, illetve a joghatósága alá tartozó személyek 
és intézmények vonatkozásában – belügyminiszteri rendelkezések, valamint az ide vonat-
kozó jogszabályok szerint kell eljárnia. 

7. A Honvédelmi Minisztérium államközi, kormányszintű és miniszteri megállapo-
dások alapján együttműködik a Varsói Szerződéshez tartozó szövetséges szocialista orszá-
gok katonai hírszerző szerveivel. 

8. A Felderítő Csoportfőnökség feladatait a hatáskörileg illetékes elöljáró által ki-
adott parancsok, utasítások, szabályzatok és jóváhagyott tervek alapján végzi. A honvé-
delmi miniszter a Felderítő Csoportfőnökség munkájáról köteles rendszeres tájékoztatást 
adni a párt és a kormány illetékes vezetői részére. 

9. A Minisztertanács illetékes elnökhelyettese felhatalmazást kap, hogy a határo-
zatban foglalt feladatok végrehajtása során a katonai hírszerzés érdekében alkalmazható 
eszközökről és módszerekről külön utasításban rendelkezzen. 

Ez a határozat az aláírás napján lép hatályba. Végrehajtásáról a honvédelmi minisz-
ter gondoskodik. 

Budapest, 1975. június 2. 
 
 LÁZÁR GYÖRGY 
 a Minisztertanács elnöke 
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