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A MINISZTERTANÁCS ELNÖKHELYETTESÉNEK 
 

1/1975. sz.
utasítása 

 
az állam biztonságának védelmében alkalmazható 

eszközökről és módszerekről 
 
 

Az állambiztonsági feladatokról szóló 6000/1975. számú MT határozat 9. pontjának, va-
lamint a katonai hírszerzésről szóló 6001/1975. számú MT határozat 9. pontjának felha-
talmazása alapján az állam biztonságának védelmében alkalmazható eszközök és módsze-
rek vonatkozásában az érintett szerveket az alábbiakra 
 

u t a s í t o m : 
 

1. A Magyar Népköztársaság állambiztonságának egységes rendszerében a Belügymi-
nisztérium Állambiztonsági Főcsoportfőnöksége és a Honvédelmi Minisztérium Ve-
zérkarának Felderítő Csoportfőnöksége jogszabályokban foglalt feladataik hatéko-
nyabb végrehajtása érdekében titkos operatív eszközöket és módszereket alkalmazhat-
nak. 

A titkos operatív eszközök és módszerek alkalmazása nem korlátozhatja az állampol-
gárok törvényekben biztosított jogait, nem állhat ellentétben a vonatkozó jogszabály-
okkal és határozatokkal. Ezek az eszközök és módszerek a törvényt tiszteletben tartó 
állampolgárokkal szemben nem alkalmazhatók. 

2. A Belügyminisztérium Állambiztonsági Főcsoportfőnökség az alábbi operatív eszkö-
zök és módszerek foganatosítására, illetve felhasználására jogosult: 

a) titkos külső figyelést alkalmazni; 

b) titkos környezettanulmányt lefolytatni; 

c) rejtett operatív technikai lehallgatást és más megfigyelő eszközöket alkalmazni; 

d) krimináltechnikai eszközöket titkosan és nyíltan alkalmazni; 

e) postai küldeményeket titkosan ellenőrizni; 
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f) feladataik titkos ellátásához fedőigazolványokat készíteni; 

g) azonosítási eljárásokat titkosan foganatosítani (személyt, tárgyat, nyomot stb.); 

h) operatív nyilvántartást (adattárat) vezetni; 

i) magyar és külföldi állampolgárok által elkövetett szabálysértések és bűncselekmé-
nyek nyomozását megszüntetni (Be. 152. §.), illetve a megszüntetést az illetékes 
hatóságoknál kezdeményezni; 

j) ellenséges csoportok és szervezetek soraiba hálózati úton vagy hivatásos állomá-
nyú beosztottal rejtetten beépülni, illetve azok egyes tagjait felhasználni az ellen-
séges tevékenység mélyreható felderítése érdekében; 

k) az ellenséget zavartkeltő hírekkel félrevezetni; 

l) titkos vagy leplezett előállítást, kutatást és motozást foganatosítani. 

3. A Honvédelmi Minisztérium Vezérkar Felderítő Csoportfőnökségének katonai hír-
szerző feladataihoz a 2/a-h. pontokban felsorolt operatív eszközöket és módszereket – 
a Magyar Népköztársaság területén – a Belügyminisztérium Állambiztonsági Főcso-
portfőnökségének szakszolgálatai biztosítják, illetve foganatosítják. 

A szervek sajátos feladataira tekintettel a környezettanulmányok készítéséről, a külföl-
di fedőigazolványok készítéséről és felhasználásáról, valamint a hálózati nyilvántartás 
kérdéseiről – az egységes alapelvek érvényesítésére figyelemmel – a belügyminiszter 
és a honvédelmi miniszter együttesen, az előzőektől eltérően is rendelkezhet. 

4. A Belügyminisztérium Állambiztonsági Főcsoportfőnökség és a Honvédelmi Minisz-
térium Vezérkar Felderítő Csoportfőnökség az operatív eszközök és módszerek igény-
bevétele során jogosult továbbá: 

a) magyar és külföldi állampolgárokkal szervezett, titkos kapcsolatot létesíteni és 
együttműködést fenntartani (hálózat), magyar állampolgárokat hírszerzés végett 
külföldre telepíteni; 

b) állampolgárokat nyíltan vagy leplezetten meghallgatni; 

c) gazdasági vagy a lakossággal közvetlen kapcsolatban álló más szervek, intézmé-
nyek, a fegyveres erők és fegyveres testületek tevékenységét, szerveit (helyiségeit) 
– a párt és társadalmi szerveket kivéve – felhasználni az operatív intézkedések fe-
désére az adott szervre vonatkozó kötelmek megtartásával; 

d) a nemzetközi érintkezésben érdekelt állami és gazdasági szervek rendeltetés szerin-
ti tevékenységének keretei között hírszerzést folytatni, - hírszerzőket, csoportokat 
(rezidentúrákat) szervezni és foglalkoztatni; 

e) tevékenységük titkosságának biztosítására hivatásos állományukat és szolgálati 
épületeiket polgári fedéssel foglalkoztatni, illetve működtetni; 

f) rejtett módon külföldön külföldi szervek és személyek fedésével hírszerzőt, illetve 
csoportot szervezni és foglalkoztatni; 

g) feladatukhoz irattári, levéltári, nyilvántartási adatokat összegyűjteni. 



 3

5. Alkalmazhatják továbbá mindazon törvényes eszközöket és lehetőségeket, valamint a 
tudományos és technikai fejlődés vívmányait, amelyek feladataik és kötelezettségeik 
teljesítését előmozdítják. 

6. A titkos operatív eszközök és módszerek felhasználásának, igénybevételének részletes 
rendjét a Magyar Népköztársaság területére, illetve joghatósága alá tartozó személyek 
és intézmények vonatkozásában – az 1974. évi 17. tvr. 11. § (4) bekezdésében biztosí-
tott felhatalmazás alapján – belügyminiszteri rendeletek, parancsok, illetve utasítások 
szabályozzák. 

7. A Belügyminisztérium más felderítő munkát végző szervei (bűnügyi rendőrség, határ-
őrség felderítő szerve, Belbiztonsági Osztály) jogosultak – a szervek feladatainak fi-
gyelembevételével – titkos operatív eszközöket és módszereket alkalmazni. Ezek rend-
jét a belügyminiszter szabályozza. 

8. A Honvédelmi Minisztérium Vezérkarának Felderítő Csoportfőnöksége a Magyar 
Népköztársaság területén a hatáskörét érintő egyes meghatározott kérdésekben bel-
ügyminisztériumi fedéssel is eljárhat – a Belügyminisztérium szerveire vonatkozó ren-
delkezések és szabályzatok megtartásával. 

9. A Belügyminisztérium Állambiztonsági Főcsoportfőnökség szervei és a Honvédelmi 
Minisztérium Vezérkar Felderítő Csoportfőnöksége meghatározott feladataik végrehaj-
tása során együttműködnek, és kötelesek átadni a másik szerv tevékenységével össze-
függő adatokat. 

Az együttműködés rendjét a belügyminiszter és a honvédelmi miniszter együttesen 
szabályozza. 

10. Az utasításban felsorolt operatív eszközök és módszerek alkalmazása és annak rendje 
államtitkot képez. 

11. Ez az utasítás aláírása napján lép hatályba. Végrehajtásáról a belügyminiszter és a 
honvédelmi miniszter gondoskodik. 

 
Budapest, 1975. június 2. 
 
 
 BORBÁNDI JÁNOS 
 a Minisztertanács elnökhelyettese 
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