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BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szigorúan titkos!
Különösen fontos!

Szám: 10-1837/1967.
….. sz. példány.
Jóváhagyom:
BENKEI ANDRÁS s.k.
belügyminiszter

A BM III. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG
ÜGYRENDJE
I.
1. A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnöksége (továbbiakban: Főcsoportfőnökség) a BM állambiztonsági szerve. Munkáját a Magyar Szocialista Munkáspárt politikája,
határozatai, Népköztársaságunk törvényei, törvényerejű rendeletei, a Magyar Forradalmi
Munkás-Paraszt Kormány határozatai és rendeletei, a belügyminiszter rendeletei, parancsai és utasításai alapján végzi.
Sajátos eszközeivel és módszereivel – szoros együttműködésben a Belügyminisztérium szerveivel és testületeivel – védelmezi az állam biztonságát. Feladatai ellátásában
együttműködik a Magyar Népköztársaság fegyveres erőivel, a Munkásőrséggel, fegyveres
rendészeti szervekkel, testületekkel, valamint az állami és társadalmi szervekkel. Támaszkodik a Magyar Népköztársasághoz hű állampolgárokra.
Államközi szerződések és egymásközti megállapodások alapján kapcsolatot tart és
együttműködik a baráti szocialista országok társszerveivel.
2. A Főcsoportfőnökséget a főcsoportfőnök, - a miniszter állambiztonsági helyettese, a miniszter közvetlen alárendeltségében – mint egyszemélyi felelős vezető irányítja és
vezeti.
A Főcsoportfőnökség szervei:
III/I. (hírszerző) Csoportfőnökség,
III/II. (kémelhárító) Csoportfőnökség,
III/III. (belső reakció elhárító) Csoportfőnökség,
III/IV. (katonai elhárító) Csoportfőnökség,
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III/V. (operatív technikai és műszaki) Csoportfőnökség,
III/1. (állambiztonsági vizsgálati) Osztály,
III/2. (operatív nyilvántartó) Osztály,
III/3. (útlevél) Osztály,
III/4. (elemző- értékelő) Osztály,
III/5. („K”-ellenőrzési) Osztály,
III/6. (figyelő, környezettanulmányozó) Osztály,
III/7. (operatív technikai lehallgató) Osztály,
A budapesti és megyei RFK-ok politikai osztályai,
Főcsoportfőnökség Titkárság,
Operatív Hír- és Akcióközpont (OHK).
A Főcsoportfőnökség szervei feladataikat parancsok, utasítások alapján szoros
együttműködésben végzik.
3. A főcsoportfőnök véleményező, tanácsadó szerve a Csoportfőnöki Értekezlet.
Feladata:

a párt-, kormányhatározatokból, belügyminiszteri parancsokból és utasításokból adódó feladatokban, a Főcsoportfőnökség egészét vagy egyes
szakágait érintő elvi és gyakorlati kérdésekben a főcsoportfőnök döntését elősegíteni.

Tagjai:

főcsoportfőnök-helyettesek,
csoportfőnökök,
III/1. Osztály vezetője,
III/4. Osztály vezetője,
Főcsoportfőnökség Titkárság vezetője (a Csoportfőnöki Értekezlet
titkára).

A Csoportfőnöki Értekezleten meghívottként részt vesz a MSZMP KB Közigazgatási és Adminisztratív Osztály képviselője, a BM PB első titkára, valamint azok, akiket az
egyes napirendi pontok tárgyalására a főcsoportfőnök berendel vagy meghív.
A főcsoportfőnök meghatározza a Csoportfőnöki Értekezletek napirendjét.
4. A Főcsoportfőnökség munkája eredményességének és ütőképességének alapvető
feltétele a személyi állomány eszmei, politikai egysége, politikai és szakmai felkészültsége, szilárd katonai és szolgálati fegyelme, magasfokú erkölcsi állapota, a szervek összehangolt tevékenysége. E feltételek biztosításáért a parancsnokok felelősek.
Ennek érdekében a parancsnokok kötelesek együttműködni a Főcsoportfőnökség
párt és KISZ szerveivel és szervezeteivel.
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II.
A FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG FELADATA
5. A Főcsoportfőnökség feladata: a Magyar Népköztársaság állami, társadalmi, gazdasági rendjének védelme minden külső és belső ellenséges erő támadásával szemben.
Ennek érdekében:
a) Értesüléseket, adatokat, okmányokat szerez a kapitalista államok belső helyzetéről, valamint az MNK és a szocialista tábor országai ellen tervezett politikai, gazdasági és katonai elképzeléseiről, taktikájáról, eszközeiről és módszereiről.
b) Felderíti az imperialista hatalmak; a hazánkkal szembenálló országok hírszerző és elhárító szerveit, fedőszerveit; ezek terveit, támadásuk irányát, eszközeit, módszereit.
Felderíti az ellenséges magyar emigráció szervezeteit, tagjait, az MNK elleni
tevékenységét, az ellenséges szervekkel, valamint a belső ellenséges elemekkel fennálló kapcsolatait.
Az ellenséges támadások megelőzésére, korlátozására és meghiúsítására operatív és adminisztratív intézkedéseket tesz.
c) A párt és kormány politikai célkitűzéseinek megfelelően támadó akciókat
szervez az imperialista országok kormányszervei aknamunkájának keresztezésére, leleplezésére, dezinformálására és szerveinek dezorganizálására. Akcióival ellentétek szítására törekszik az imperialista hatalmak között. Támadja
a reakciós erőket és támogatja a haladó mozgalmakat.
d) Védi a kémek, hazaárulók, kártevők, rombolók, összeesküvők és más ellenséges elemek behatolása ellen a fegyveres erőket, a katonai, külügyi, népgazdasági (ipari, közlekedési, kül- és belkereskedelmi stb.) szerveket, objektumokat, a tudományos, kulturális központokat, kutató és tervező intézeteket stb.;
az állami, szolgálati, katonai és népgazdasági titkokat. Irányítja, ellenőrzi és
segíti az állami, gazdasági szervek államtitokvédelmi munkáját.
e) Felderíti az ideológiai, kulturális, egyházi, ifjúsági területeken folyó ellenséges tevékenységet; megelőzésére, korlátozására, megakadályozására intézkedéseket tesz.
f) Ellenőrzi a politikai bűncselekmények miatt korábban elitélt személyeket, a
volt fasiszta, ellenforradalmi szervezetek vezetőit, aktív tagjait és más, a társadalmi rendre különösen veszélyes elemeket.
g) Felderítést végez annak megakadályozására, hogy az ellenséges szervek és
személyek az idegenforgalmat, hivatalos és magánérintkezést aknamunkájuk
érdekében felhasználják. Ellátja a külföldiek ellenőrzésével, a vízumügyekkel, valamint a magyar állampolgárok útlevél ügyeivel kapcsolatos hatósági
feladatokat.
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h) A parancsok és utasítások alapján a meghatározott párt- és állami vezetők
személyi védelmét operatív eszközeivel elősegíti, illetve biztosítja. Ebben
szorosan együttműködik a személyi biztosítást szervező Kormányőrséggel és
a biztosításban résztvevő más belügyi szervvel.
i) Mint nyomozó hatóság az állam elleni, más politikai jellegű vagy jelentőségű
(a továbbiakban politikai) bűntettekben – a büntető eljárásról szóló jogszabályokban előírtak szerint – lefolytatja a nyomozást, személyes szabadságot
korlátozó, valamint rendészeti intézkedéseket foganatosít.
j) Irányítja és ellenőrzi a minisztériumok, főhatóságok és más szervek rejtjelző
munkáját: biztosítja a BM szervek működéséhez szükséges hírösszeköttetést;
híradástechnikai és hírközlési kérdésekben, valamint a Koordinációs Központban képviseli a Belügyminisztériumot.
k) Nyilvántartja azokat a személyeket, akiket az MNK elleni ellenséges tevékenység miatt elítéltek, ilyen tevékenységgel gyanúsíthatók, vagy ellenséges
múltuk miatt ellenőrzésük szükséges.
l) Rendszerezi, elemzi, értékeli a külső és belső ellenség terveiről, támadási irányáról, taktikájáról, módszereiről szerzett értesüléseket. Ezek alapján intézkedéseket foganatosít vagy javaslatokat tesz az ellenség támadásának megelőzésére, korlátozására és meghiúsítására.
m) A fő és aktuális kérdésekben elősegíti a párt és kormány vezetőinek informáltságát. Adatokat és helyzetelemzéseket szolgáltat.
Rendszeresen tájékoztatja a párt és a kormány vezetőit az ellenség terveiről,
tevékenységéről, a fontosabb eseményekről, az állambiztonsági munka eredményeiről, a jelentősebb intézkedésekről. Hatáskörét meghaladó kérdésekben
az illetékes párt és állami vezetők számára javaslatokat tesz, intézkedéseket
kezdeményez.
n) A lakosság felvilágosítása érdekében – a BM IV. Főcsoportfőnökséggel
együttműködve – szervezi, fejleszti az állambiztonsági propagandamunkát.
o) A lakosságtól érkező, az operatív munkát vagy az állományt érintő bejelentéseket és panaszokat kivizsgálja, a szükséges intézkedéseket megteszi és a bejelentőt – az ügy jellegétől függően – tájékoztatja.
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III.
A FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG ESZKÖZEI ÉS MÓDSZEREI
6. a Főcsoportfőnökség szervei jogosultak titkos operatív eszközöket, módszereket
alkalmazni a 3541/1956. VIII. 22. számú és más vonatkozó MT határozatok alapján.
Ennek megfelelően:
− ügynökséget alkalmazni,
− konspirált és találkozási lakásokat szervezni,
− külső figyelést alkalmazni,
− környezettanulmányt készíteni,
− a postai küldeményeket titkosan ellenőrizni,
− titkos házkutatást, előállítást stb. foganatosítani,
− operatív technikát alkalmazni (lehallgatás, lehallgatás-elhárítás, konspirált
fotó, film, TV, rejtjelfejtés, rejtjelzés, rádióadások ellenőrzése, okmánykészítés stb.).
− operatív nyilvántartásokat vezetni,
− nyílt és titkos adatok alapján vizsgálatot folytatni,
− szigorúan titkos állományú operatív tiszteket foglalkoztatni.
Az állambiztonsági titkos eszközök és módszerek szigorú államtitkot képeznek. A
Főcsoportfőnökség valamennyi vezetőjének és beosztottjának kötelessége az operatív eszközök, módszerek és alkalmazásuk titkosságát megőrizni, megőriztetni és védelmükről
gondoskodni. Az államtitok védelme és a konspiráció biztosítása érdekében vezetőkkel és
beosztottakkal csak az közölhető, ami munkájukhoz szükséges. A titkos operatív eszközök
útján szerzett adatok fedés nélkül nyilvánosságra nem hozhatók.
Amennyiben e titkos adatok felhasználása szükségessé válik, az érintett szervek vezetői – a megfelelő eszközökkel és módszerekkel – kötelesek megteremteni felhasználásuk
lehetőségeit.
7. A Főcsoportfőnökség szervei – az állam biztonságának védelmével kapcsolatos
összbelügyi feladatok végrehajtásában – a BM társszervekkel egymásra utaltak. Ennek
alapján feladatuk biztosítani a folyamatos koordinációt, a társszervek szükséges tájékoztatását és segítését.
8. A Főcsoportfőnökség szerveinek vezetői, ilyen feladattal megbízott beosztottai az
ellenség tevékenységének megelőzése, felderítése, korlátozása és meghiúsítása érdekében
széleskörű hivatalos kapcsolatot tartanak a hatáskörükbe utalt szervek és objektumok vezetőivel. Tájékoztatják őket a tapasztalt rendellenességekről és igénylik segítségüket.
9. A Főcsoportfőnökség szervei az ellenség elleni harcban – különös tekintettel az
államellenes tevékenység megelőzésére – együttműködnek a különböző társadalmi és tömegszervezetekkel, igénylik a dolgozók támogatását.
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Az önkéntesség szigorú betartásával kialakítják azoknak a társadalmi kapcsolatoknak a körét, akik elengedhetetlen segítőtársak az állambiztonsági feladatok végrehajtásában.
10. A Főcsoportfőnökség szervei a lakosságnak az állam elleni és egyéb politikai jellegű bűncselekményekre utaló bejelentéseit körültekintéssel megvizsgálják és a szükséges
intézkedéseket megteszik.
11. A Főcsoportfőnökség operatív szervei feladataik teljesítése során jogosultak a
Főcsoportfőnökségnek a lakossággal közvetlen kapcsolatban álló szervei (vizsgálat, útlevél, KEOKH útján), valamint a BM társszervek közreműködésével – fedésével – nyílt
intézkedések foganatosítására, szigorúan betartva a törvényes rendelkezéseket, szabályokat.
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IV.
A FŐCSOPORTFŐNÖK JOGKÖRE
12. A miniszterhez jóváhagyásra felterjeszti:
a) a Főcsoportfőnökség szervezetére, létszámára (nyílt és „SZT”) vonatkozó javaslatát; a Főcsoportfőnökség ügyrendjét, évi beszámoló jelentését és munkatervét. Miniszteri parancsok, utasítások, szabályzatok, valamint baráti országok állambiztonsági szerveivel kötendő megállapodásokra vonatkozó javaslatát;
b) a párt és a kormány vezetői részére készített előterjesztéseket, beszámolójelentéseket, tájékoztatókat;
c) politikai bűntett elkövetésének alapos gyanúja miatt operatív- és személyes
szabadságot korlátozó intézkedések foganatosítására irányuló javaslatokat, ha
az intézkedés a vonatkozó párthatározat, miniszteri utasítás szerint jogkörét
meghaladó vezető, választott testületek tagja ellen szükséges;
d) az állami, politikai, társadalmi, gazdasági, tudományos és kulturális élet területein dolgozó, kiemelkedő, - nemzetközileg ismert – magyar, illetve külföldi
személy beszervezésére, személyes szabadságát korlátozó intézkedések foganatosítására vonatkozó javaslatot;
e) politikai bűntett elkövetésének alapos gyanúja esetén (a Főcsoportfőnökség
állományába tartozóknál köztörvényes bűntett esetén is), a BM és HM tisztek
személyes szabadságát korlátozó intézkedések foganatosítására vonatkozó javaslatokat;
f) az olyan jelentős állambiztonsági akciók és intézkedések terveit, amelyeknek
végrehajtása bel-, illetve külpolitikai kihatással járhat;
g) kapitalista országok külképviseletei vezetőinek, diplomatáinak, valamint az
ellenséges hírszerző és elhárító szervek vezetőinek, tisztjeinek beszervezésére, visszafordítására vonatkozó javaslatokat;
h) kapitalista országokba ügynökök telepítését és végleges hazarendelését;
i) jelentősebb, az MNK politikai, katonai, gazdasági helyzetére vonatkozó, az
ellenség dezinformálását szolgáló terveket;
j) külföldieknek a politikai menedékjog megadására irányuló kérelmeivel kapcsolatos javaslatát;
k) a kapitalista országokban működő rezidentúrák vezetőinek és beosztottainak
kihelyezésére, illetve végleges hazarendelésére vonatkozó javaslatokat;
l) csoportfőnökök, önálló osztályvezetők külföldre utazását szolgálati célból;
magasabb szintű delegációk külföldre utazását;
m) a budapesti, megyei főkapitányok részvételével országos értekezlet összehívására vonatkozó javaslatot;
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n) a Főcsoportfőnökség egész személyi állományát érintő riadó elrendelésére
vonatkozó javaslatot;
o) a Főcsoportfőnökség operatív igényeinek megfelelő távlati és éves költségvetési tervekre, a fontosabb felszerelések beszerzésére, rendszeresítésére, beruházásokra vonatkozó javaslatot.
13. A főcsoportfőnök:
a) irányítja és ellenőrzi a Főcsoportfőnökség munkáját; parancsokat, utasításokat, szabályzatokat ad ki az állományt, az állambiztonsági munka feladatait,
eszközeit, módszereit és azok alkalmazását érintő kérdésekben; a feladatok
végrehajtásáról a szervek vezetőit rendszeresen beszámoltatja;
b) a miniszter által meghatározott kérdésekben közvetlenül tájékoztatja a párt és
kormány vezetőit;
c) más minisztériumok meghívása alapján részt vesz az országos hatáskörű
szervek kollégiumán, értekezletein és azokon jogkörébe tartozó állambiztonsági kérdésekben állást foglal;
d) az állambiztonsági munkával összefüggő kérdésekben kapcsolatot tart és levelezést folytat párt, állami, társadalmi stb. szervek, valamint a hatáskörébe
utalt kérdésekben a baráti országok társszerveinek azonos szintű vezetőivel.
14. Jóváhagyja, illetve engedélyezi:
A)
A felderítő és elhárító munkával, ügyekkel, operatív intézkedésekkel összefüggésben:
a) politikai bűntett elkövetésének alapos gyanúja miatt operatív és személyes
szabadságot korlátozó intézkedések foganatosítására irányuló javaslatokat, ha
az intézkedés – a belügyminiszteri utasítás szerint – a jogkörébe utalt vezető,
választott testületek tagja ellen szükséges;
b) az állami, politikai, társadalmi, gazdasági, tudományos és kulturális élet területein dolgozó, jelentős magyar és külföldi személyek beszervezését, illetve
ellenük az operatív ellenőrzés, ügynöki bizalmas nyomozás bevezetését, vagy
más operatív akcióval kapcsolatos javaslatot, illetve személyes szabadságukat
korlátozó intézkedéseket;
c) személyes szabadságot korlátozó intézkedések foganatosítását olyan esetekben, amikor a politikai bűncselekmény országos kiterjedésű vagy több megyét
érintő; a bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsított személyek fontos
beosztást töltenek be; az eljárás szélesebbkörű politikai kihatással jár;
d) a BM II. Főcsoportfőnökség hatáskörébe tartozó fontosabb bűncselekményekkel kapcsolatos vagy egyes személyt érintő ügyekben – állambiztonsági
érdekből – a II. főcsoportfőnökkel egyetértésben büntető eljárás megszüntetését, őrizetből elbocsátást, eljárás alól kivonást.
(Ezen intézkedések engedélyezése utáni végrehajtását a Legfőbb Ügyészség
útján a III/1. Osztály végzi.);
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e) a baráti országok társszervei által kért személyes szabadságot korlátozó intézkedések végrehajtását;
f) a miniszter hatáskörébe nem tartozó jelentősebb dezinformációs terveket. E
célból szigorúan titkos forrásból nyert adatok, dokumentumok felhasználását;
g) büntető eljárás megindítását az áruló ügynökök ellen;
h) az ügynöki bizalmas nyomozás során ellenséges csoportba vagy személyhez
operatív vezetők vagy más BM szerv tisztjeinek bevezetését;
i) az amnesztia alá nem eső hazatért disszidensek büntető eljárás alóli mentesítését, egyeztetve más illetékes szervekkel;
j) az ellenséges emigráns szervezetek bomlasztására irányuló távlati terveket,
kiemelkedő vezetőinek kompromittálására irányuló akciók tervét;
k) kizáró ok esetén operatív érdekből a fontos, illetve bizalmas munkakörök betöltéséhez szükséges feddhetetlenség igazolását;
l) az operatív nyilvántartóban lévő zárt anyagokba a betekintést;
m) a Főcsoportfőnökség egyes szerveinek, állományának, objektumainak fedésével, konspirált működésével kapcsolatos terveket, okmányokat;
n) politikai bűncselekményekről, valamint a Főcsoportfőnökség intézkedéseivel
összefüggő, hatáskörébe utalt kérdésekről – a vonatkozó rendelkezéseknek
megfelelően – tájékoztatók, nyilatkozatok közlését a sajtóban, rádióban és a
televízióban.
B)
A Főcsoportfőnökség irányításával, ügymenetével és a személyi állománnyal összefüggő kérdésekben:
a) a Főcsoportfőnökség szerveinek ügyrendjét, évi munkatervét, beszámoló jelentését;
b) a baráti országokban működő rezidentúrák vezetőinek és beosztottainak kihelyezését, végleges hazarendelését;
c) országos értekezlet összehívását a Főcsoportfőnökség központi szervei, illetve
a budapesti, megyei politikai osztályok vezetői részére;
d) hogy állambiztonsági kérdésekben a Főcsoportfőnökség szerveinek vezetői
más minisztériumok és főhatóságok vezetői részére tájékoztatást adjanak, illetve állást foglaljanak a jogkörüket meghaladó kérdésekben;
e) a beosztott osztályvezetők külföldre utazását szolgálati célból;
f) csoportfőnökség és önálló osztály szintjén tervezett delegációk baráti országokba utazását szolgálati célból;
g) egyes csoportfőnökségek, önálló osztályok egész személyi állományát érintő
riadó elrendelését;
h) a csoportfőnökség, önálló osztály állományának 50%-át és a 48 óra időtartamot meghaladó készültség elrendelését;
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i) új „K” lakások létesítését, régiek megszüntetését;
j) a miniszter első helyettesével egyetértésben a Főcsoportfőnökség szerveinek
összesített évi „B” és valutaellátmányát, a BM Külügyi Osztály évi beszámoló jelentését az operatív szervek „B” és valutaellátmány felhasználásának, valamint a „K” lakások állagának ellenőrzéséről;
k) a Főcsoportfőnökség béralapjának, jutalom, segély és illetményelőleg kereteinek a szervek közötti felosztását; csoportfőnökségek, önálló osztályok üdültetési keretszámait.
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V
A FŐCSOPORTFŐNÖK-HELYETTESEK JOGKÖRE
15. A főcsoportfőnök-helyettesek a hatáskörükbe utalt szerveket közvetlenül irányítják. A Főcsoportfőnökséget a főcsoportfőnök távollétében – az őt megillető hatáskörrel – a
kijelölt főcsoportfőnök-helyettes vezeti.
16. A főcsoportfőnök-helyettesek:
a) felterjesztik a főcsoportfőnökhöz a miniszter vagy miniszterhelyettes jóváhagyási, engedélyezési jogkörébe tartozó javaslatokat, előterjesztéseket;
b) irányítják, ellenőrzik a hatáskörükbe utalt központi, valamint a megyei párhuzamos szervek munkáját. Parancsot, utasítást adnak ki e szervek állományát,
az állambiztonsági munka szakágait, feladatait, az operatív eszközöket, módszereket és azok alkalmazását érintő kérdésekben;
c) általános felügyeletet gyakorolnak a főcsoportfőnök által megjelölt megyei
politikai osztályok munkája felett;
d) a jogkörükbe utalt kérdésekben és ügyekben – a vonatkozó rendelkezések
szerint – kapcsolatot tartanak a baráti országok állambiztonsági szerveinek
azonos szintű vezetőivel;
e) levelezést folytatnak, illetve közvetlen kapcsolatot tartanak a hatáskörükbe
tartozó kérdésekben más minisztériumok, országos hatáskörű szervek, társ
fegyveres erők és testületek azonos szintű vezetőivel. A főcsoportfőnök felhatalmazása alapján állást foglalnak az állambiztonsági munka egészét érintő
kérdésekben.
17. Jóváhagyják, illetve engedélyezik:
a) az állami, társadalmi, gazdasági, tudományos és kulturális élet területén fontos beosztásban lévő – a miniszter vagy a főcsoportfőnök jogkörébe nem vont
– magyar és külföldi személyek beszervezését, velük szemben személyes szabadságot korlátozó intézkedések foganatosítását;
b) az operatív feldolgozást olyan személy ellen, aki az ügyrend szerint nem tartozik a miniszter vagy miniszterhelyettes hatáskörébe és fontos-, bizalmas
munkakört tölt be, s ellenséges tevékenységére utaló adatok állnak rendelkezésre;
c) több megyére kiterjedő ellenséges tevékenységet kifejtő csoportok ügyében
az ügynöki bizalmas nyomozás megindítását;
d) állambiztonsági érdekből, a BM II. Főcsoportfőnökség hatáskörébe tartozó
kisebb jelentőségű bűntettekben – a II. főcsoportfőnökkel (helyettesével)
egyetértésben – a büntető eljárás megszüntetését, őrizetből elbocsátást, eljárás
alóli kivonást.
(Ezen intézkedés engedélyezés utáni végrehajtását a Legfőbb Ügyészség
útján, a III/1. Osztály végzi);
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e) a leleplezett ellenséges ügynököknek büntető eljárás alóli kivonását, visszafordítását;
f) operatív beosztottak bevezetését ellenséges csoportokba vagy személyekhez;
g) játszmás ügyekben foglalkoztatott ügynökök kiutaztatását;
h) gépkocsi fedőrendszámok kiadását operatív célra;
i) a jogkörükbe vont operatív intézkedéseket, akciókat, javaslatokat, jelentéseket, terveket;
j) a hatáskörükbe utalt központi és megyei párhuzamos szervek vezetői részére
összevont értekezletek tartását;
k) szolgálati feladattal az operatív szervek beosztottjainak, valamint operatív
célból – a vonatkozó rendszabályok betartása mellett – BM beosztottak kiutazását kapitalista országba;
l) a felügyeletük alá tartozó megyei politikai osztályok által készített és a megyei párt végrehajtóbizottság, a BM Kollégiuma elé terjesztendő állambiztonsági munkával foglalkozó jelentéseket.
18. A főcsoportfőnök-helyettesek speciális és részletes jogkörét a közvetlen irányításuk alá utalt szervek ügyrendje tartalmazza.
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VI.
A FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG SZERVEINEK FELADATA
19. A III/I. Csoportfőnökség feladata:
a) Információt szerez: az imperialista államok kormányainak és reakciós pártjainak helyzetéről, kül- és belpolitikai terveiről, a haladó szervezetek és mozgalmak elleni szándékairól; a főbb kapitalista országok gazdasági helyzetéről;
kormányaik és monopólista köreik ellentéteiről; az MNK és a szocialista tábor ellen tervezett politikai, katonai, gazdasági intézkedéseiről.
b) Javaslataival és a végrehajtásban való részvétellel elősegíti a párt és a kormány által meghatározott külpolitikai célok elérését, az imperialista kormányszervek aknamunkájának keresztezését, leleplezését, az imperialista hatalmak
közötti ellentétek szítását. Az ellenség dezinformálását, szerveinek dezorganizálódását szolgáló támadó akciókat szervez.
c) Az MNK és a szocialista tábor országainak biztonsága érdekében harcot vív
az ország határain túl az ellenséges hírszerző és elhárító szervekkel. Ennek
érdekében titkos beépüléseket hajt végre. Országos hatáskörrel szervezi, koordinálja a kapitalista országokban folyó állambiztonsági munkát. Szorosan
együttműködik a III/II. Csoportfőnökséggel, az MNK fegyveres erőinek személyi állományát érintő kérdésekben a III/IV. Csoportfőnökséggel. Megszerzett adataival elősegíti az ellenséges hírszerzőszervek tevékenységének elhárítását, az országhatáron belül.
Felderíti és megakadályozza a kapitalista államokban működő magyar külképviseleti szervek, kolóniák tagjai és a kiutazó magyar állampolgárok elleni
provokációs kísérleteket; biztosítja az MNK objektumainak és állampolgárainak védelmét.
d) Az MNK és a szocialista tábor országai védelmi képességének növelése, tudományos, műszaki eredményeinek fokozása érdekében információkat és dokumentációkat szerez a kapitalista országok kutatásainak eredményeiről, találmányairól, korszerű technológiai eljárásairól, a Főcsoportfőnökség operatív
technikai színvonalának emelése, korszerűsítése érdekeire is figyelemmel.
e) Felderíti az ellenséges magyar emigráció szervezeteit, tagjait, az MNK elleni
terveit, tevékenységét. Intézkedéseivel, akcióival korlátozza, megakadályozza
azok megvalósítását. Bomlasztja e szerveket. Támogatja a lojális emigráció
csoportjait és tagjait.
f) Felderíti, korlátozza, megakadályozza a Vatikán és a különböző egyházak világszervezetei központjainak az MNK és a szocialista tábor ellen irányuló ellenséges tevékenységét, célkitűzéseit, illegális behatolási csatornáit. E munkája során együttműködik a III/III. Csoportfőnökséggel. A megszerzett adatokkal elősegíti az egyházi reakció elleni elhárító munkát az ország határain belül.
g) Feladatainak eredményesebb végrehajtása érdekében szorosan együttműködik
a Főcsoportfőnökség operatív szerveivel, az MNVK. 2. Csoportfőnökséggel,
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munkájának fedése és elősegítése céljából más állami szervekkel (KÜM,
KKM, KKI, Kereskedelmi Kamara stb.)
20. A III/II. Csoportfőnökség feladata:
a) Felderíti, korlátozza és megszakítja az MNK-val, valamint a szocialista táborral szembenálló országok – magyarországi külképviseletei, egyéb intézményei fedése alatt működő, vagy más módon szervezett legális és illegális hírszerző rezidentúrái, tisztjei, ügynökei – ellenséges tevékenységét, illetékességi körében megelőző intézkedéseket kezdeményez és hajt végre.
Intézkedéseket tesz az ellenséges objektumok hírszerzőszervek titkos anyagainak, dokumentumainak konspiratív megszerzésére.
b) Országos hatáskörrel irányítja és koordinálja az imperialista hírszerzőszervek
által kémkedésre beszervezett, illetve telepített személyek (beleértve az amnesztiával hazatért, disszidensek körében meghúzódókat is) felderítését, bűnös tevékenységének megszakítását.
Országos hatáskörrel végzi az ország területéről folytatott játszmás ügyek irányítását, koordinálását, az operatív kutatási és körözési munkát.
c) Az elhárítás hatékonyságának biztosítása érdekében az ellenség terveinek,
eszközeinek és módszereinek megismerése, valamint tevékenységének megakadályozása céljából titkos beépüléseket hajt végre az ellenséges hírszerzőszervekbe. Szorosan együttműködik a III/I. Csoportfőnökséggel; megszerzett
adataival elősegíti az ország határain túl az ellenséges szervek elleni felderítő
és hírszerző munkát.
d) Biztosítja a szovjet katonai objektumok, intézmények külső operatív védelmét. Együttműködik a III/IV. Csoportfőnökséggel, a szovjet szervekkel, valamint más, erre illetékes szervekkel a kémek és hazaárulók, a fegyveres erők
személyi állományába beférkőzött – vagy beférkőzni szándékozó – elemek
bűnös tevékenységének felderítésében és megakadályozásában; a katonai titkok, a fegyveres erők és objektumok védelmében.
e) Ellenőrzi, felderíti, megakadályozza, hogy az idegenforgalmat, hivatalos kiés beutazásokat (delegációk, közlekedés stb.) az imperialista hírszerzőszervek
kém vagy egyéb ellenséges tevékenységre felhasználják.
f) Az állambiztonság érdekeinek megfelelően központilag ellenőrzi, koordinálja
– közvetve, illetve közvetlenül irányítja – az idegenforgalomban rendészeti és
ellenőrző funkciókat ellátó szervek munkáját.
g) A KEOKH útján ellátja a külföldiekkel kapcsolatos – a hatáskörébe utalt –
igazgatási, rendészeti és ellenőrzési feladatokat. A vízum-kiadás korlátozásával megakadályozza az ellenséges tevékenységgel gyanúsítható vagy egyéb
okból nem kívánatos külföldiek be- és átutazását. Hatósági jogkörben kényszerintézkedéseket foganatosít.
h) Felderítő és elhárító munkát végez annak érdekében, hogy a baráti országokban működő magyar külképviseleti szervekben, kereskedelmi, kulturális és
egyéb intézményekben dolgozó, valamint más célból kint-tartózkodó magyar
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állampolgárokat védelmezze az imperialista országok hírszerzőszerveivel
szemben.
i) Az objektumi és a vonalas elv alapján megszervezi és biztosítja a népgazdaság állambiztonsági védelmét az ipar – különös tekintettel a hadiipar –, a mezőgazdaság, a közlekedés, a hírközlés, a kül- és belkereskedelem, a tudományos és kutató intézetek stb. vonalán.
Ellenőrző, felderítő munkát végez a népgazdaság elleni kém, kártevő és más
politikai bűncselekmények elhárítása, megakadályozása, leleplezése érdekében.
Amennyiben a bűncselekmény elkövetésére szervezkedő csoportok és személyek tevékenysége az MNK társadalmi, gazdasági rendjének megdöntésére,
aláásására, gyengítésére irányul, szorosan együttműködik a III/III. Csoportfőnökséggel.
j) Operatív és nyílt intézkedéseket foganatosít a következményeiben nagy kárral
járó rendkívüli események megelőzésére. Felderíti ezen események okait és a
felelős személyeket.
k) Titkos és nyílt eszközök felhasználásával ellenőrzi a minisztériumok, főhatóságok, hivatalok államtitokvédelmi munkáját. Védi a KGST országainak
együttműködésével kapcsolatos titkokat.
l) Központi Kémelhárítási Adattárban (KKA) gyűjti, rendszerezi a Főcsoportfőnökség szervei által megszerzett kémelhárítási vonatkozású információkat,
adatokat. Biztosítja, hogy a KKA adatai az érdekelt operatív szervek rendelkezésére álljanak.
21. A III/III. Csoportfőnökség feladata:
a) Országos hatáskörrel végzi, irányítja, koordinálja az MNK állami, társadalmi,
gazdasági rendjének megdöntésére, aláásására és gyengítésére törő ellenséges
elemek, csoportok felderítését, leleplezését és tevékenységük megszakítását.
Munkáját az aktív belső ellenséges elemek tevékenységének és az azokat segítő külföldi vonalainak, kapcsolatainak megszakítására összpontosítja. Különös tekintettel a nagy társadalmi veszélyességű bűncselekményekre, fegyveres összeesküvésre, lázadásra, merényletre, kártevésre, rombolásra stb., az
ilyen cselekmények megvalósításához eszközök megszerzésére, szervezkedő
csoportokra, személyekre.
Amennyiben a fenti bűncselekmények a népgazdaságot vagy a fegyveres erőket veszélyeztetik, megelőzésükre, megakadályozásukra szorosan együttműködik a III/II., illetve a III/IV. Csoportfőnökséggel.
b) Elhárító munkát végez az ideológiai, kulturális területeken (irodalom, sajtó,
művészet, tudományos- kulturális intézmények stb.) folyó ellenséges tevékenység felderítése, korlátozása, megszakítása érdekében.
Felderíti, korlátozza, leleplezi azokat a személyeket és csoportokat, akik és
amelyek irányítói és szervezői a rendszerellenes politikai, ideológiai aknamunkának, akik fasiszta, polgári demokrata (burzsoá), nacionalista, revizio-
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nista, szektás-dogmatikus, vagy más ellenséges platformról illegális csoportokat, szervezkedéseket hoznak létre, vagy azok létrehozását tűzik ki célul.
c) Felderíti, elhárítja, bomlasztja, megakadályozza az egyházi reakció ellenséges
tevékenységét, valamint az egyházi illegációkat és félillegációkat. A III/I.
Csoportfőnökséggel együttműködve beépüléseket kezdeményez és végez
ezek külföldi irányító központjaiba.
Operatív ellenőrzés alatt tartja a volt szerzetesrendeket, szektákat, egyházi iskolákat.
d) Megelőzi, felderíti, megakadályozza az ifjúság körében folyó, az állam biztonságát veszélyeztető ellenséges tevékenységet, különös tekintettel a galerikra és egyéb csoportosulásokra. E feladatok végrehajtásában szorosan együttműködik az ifjúság nevelésében érintett állami és társadalmi szervekkel, intézményekkel.
e) Rendszeres ellenőrzés alatt tartja a horthysta, fasiszta ellenforradalmi szervezetek volt vezetőit és tagjait, a volt politikai elitélteket, a társadalomra különösen veszélyes ellenséges elemeket. Korlátozza, megakadályozza ellenséges
tevékenységüket, bomlasztja a részvételükkel vagy általuk létrehozott illegális, félillegális, legális csoportosulásokat.
Intézkedéseivel elősegíti a volt ellenséges elemek beilleszkedését társadalmi
rendszerünkbe.
f) Sajátos eszközeivel végzi a párt illetékes szerve által meghatározott magyar
és külföldi párt- kormány és állami vezetők személyi biztosítását. Szorosan
együttműködik a személyi biztosítást szervező Kormányőrséggel és más érintett szervvel.
g) Felderíti, korlátozza és megakadályozza a belső zavart és ellenséges hangulatkeltést célzó propagandatevékenységet (röpcédulázás, falfirkálás, névtelen
levélírás, rémhírterjesztés stb.).
Operatív eszközeivel biztosítja mindazon politikai jellegű intézkedések végrehajtását, kulturális, sport és egyéb tömegmegmozdulásokat, rendezvényeket, amelyeket ellenséges csoportok vagy személyek az MNK politikai rendjét, az állam biztonságát veszélyeztető cselekmények elkövetésére, párt- és
rendszerellenes hangulatkeltésre kihasználhatnak.
22. A III/IV. Csoportfőnökség feladata:
a) Országos hatáskörrel szervezi, irányítja és koordinálja az MNK fegyveres erejének operatív biztosítását. Védi az imperialista hírszerzőszervek behatolása,
a belső ellenforradalmi erők által irányított ellenséges tevékenységgel szemben a fegyveres erők személyi állományát.
Elhárító munkát folytat a Magyar Néphadsereg, a BM Határőrség és Karhatalom szerveinél, csapatainál, intézeteiben és objektumaiban.
b) Az elhárítása alá tartozó területeken felderíti az ellenséges hírszerző és elhárító szervek által foglalkoztatott kémeket; hazaárulókat. Bűnös tevékenységük
megelőzése, megszakítása, a katonai titoknak és objektumoknak a hírszerző-
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szervek elleni védelme érdekében szorosan együttműködik a III/II. Csoportfőnökséggel.
c) Felderíti, megakadályozza az MNK fegyveres erőin belül a hadrafoghatóság,
ütőképesség, politikai és cselekvő egység aláásására, a morális állapot gyengítésére törő ellenséges csoportok, elemek tevékenységét, szervezkedését.
d) Megelőző intézkedéseket tesz az állam elleni, vagy egyéb bűncselekmények
(szökés, szolgálati titoksértés stb.) megakadályozására. Felderíti, megakadályozza az ilyen bűncselekményeket vagy azok előkészületét, kísérletét; felderíti, leleplezi az elkövető személyeket. Megszervezi a szökésben lévő elkövetők elfogását. A külföldre szökés bűntettét elkövetők ügyében összehangolt
feldolgozó munkát folytat és akciókat hajt végre a III/I. és III/II. Csoportfőnökséggel.
e) A fegyveres erők illetékes parancsnokaival együttműködve operatív és nyílt
eszközök felhasználásával megakadályozza, hogy az MNK fegyveres erői a
Varsói Szerződés tagállamai egyesített katonai erőinek állami-, katonai és
szolgálati titkai ellenséges szervek, illetéktelen személyek birtokába ne kerüljenek.
f) Feladata a vonatkozó parancsok értelmében a bevonuló állomány előzetes ellenőrzésének megszervezése és annak biztosítása, hogy a Magyar Néphadsereg különleges, valamint a BM Határőrség és Karhatalom alakulataihoz büntetett és más terhelő adatokkal rendelkező, állambiztonsági szempontból kifogásolható személyek ne kerüljenek.
23. A III/V. Csoportfőnökség feladata:
a) Országos hatáskörrel ellátja a Főcsoportfőnökség szerveit a munkájukhoz
szükséges operatív, fotótechnikai, vegyi, hír- és tárgyi összeköttetési eszközökkel. Új eszközök kutatásával, hasznosításával, a technikai eszközök üzemeltetésével, karbantartásával segíti az operatív szervek munkájának hatékonyságát.
Országosan és határon túl – az operatív csoportfőnökségekkel szorosan
együttműködve – biztosítja, ellenőrzi, segíti és fejleszti a Főcsoportfőnökség
technikai, műszaki, biztonsági eszközeit és tevékenyen rész vesz az operatív
szervek feladatainak végrehajtásában.
Más csoportfőnökségekkel és osztályokkal együtt biztosítja az operatív technikai eszközöknek és azok alkalmazásának szigorú konspirációját és fedését a
közreműködő más állami, polgári szervek vonalán.
b) Ellenőrzi és rögzíti a kapitalista országok ellenséges központjai és azok objektumai rejtjeles rádió- és telexforgalmát, közleményeit. Megfejti azokat a
rejtjeles anyagokat, amelyek rádiólehallgatás útján és egyéb módon kerülnek
birtokába. Ennek érdekében megfelelő technikai eszközöket alkalmaz, tervez,
készít.
c) Operatív szakkérdésekben rendszeres kapcsolatot tart a Koordinációs Központtal. Az általa meghatározottakkal összhangban operatív-technikai úton
felderíti az ellenséges rádió-hírszerzés központjait, ellenállomásait, rádiós
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ügynökeit. Ellenőrzi a hazai rádióállomások működését. Nyilvántartja a rádióforgalmi adatokat, biztosítja a rádió-fegyelmet az államtitkokat képező adatok
közlésének megakadályozása céljából.
d) Ellátja a BM Országos Rejtjel Központ funkcióit. Rejtjel eszközöket tervez és
készít. Jóváhagyja, segíti és ellenőrzi az ilyen eszközök készítését és a forgalmazásra felhatalmazott szervek ezzel kapcsolatos munkáját.
e) Technikailag biztosítja és végrehajtja az operatív akciókhoz szükséges behatolásokat, operatív technikai beépüléseket.
f) Az operatív szerveknek segítséget nyújt az állambiztonsági szervek külföldi
hírszerző rezidentúrái és az MNK külképviseletei, objektumai biztonsági
helyzetének ellenőrzéséhez, az ellenséges technikai beépülésekkel szembeni
védelemhez.
g) Kielégíti a Főcsoportfőnökség szerveinek vegyi- és nyomdatechnikai igényeit, okmányutánzást és ezzel kapcsolatos szakértői tevékenységet végez. Vegyi- és fotóösszeköttetésekhez módszereket dolgoz ki. Fontosabb hazai okmányok védelméhez (személyi igazolvány, útlevél, vízum stb.) olyan eljárásokat és rendszereket dolgoz ki, amelyek megnehezítik hamisításukat. Az erre
jogosult vezetők engedélyével fedőigazolványokkal látja el a BM illetékes
szerveinek beosztottait.
h) Gépi adatfeldolgozást folytat, speciális feladatokat végez a Főcsoportfőnökség, a BM más szerveinek munkáját érintő kérésekben és statisztikai felmérések céljából. Tudományos kutató munkát végez a gépi adatfeldolgozás lehetőségeinek szélesítése, fejlesztése érdekében.
i) Üzemelteti és fejleszti a BM egységes hírrendszerét és a BM szerveket a
rendszeresített híreszközökkel látja el. Külső szervek előtt a Belügyminisztériumot híradástechnikai és hírközlési kérdésekben képviseli. A BM szervek
hírrendszerét illetően országos felügyeleti jogkört gyakorol.
j) Tudományos kutató munkát végez a titkos operatív és híradástechnikai, valamint biztonsági eszközök tökéletesítése, fejlesztése érdekében. Ezen eszközök
szükség szerinti előállítását, valamint javítását és karbantartását saját objektumaiban biztosítja. Indokolt esetben – a konspiráció szigorú betartásával –
külső vállalatoknál ezen eszközök gyártását, javítását megszervezi. A BM
operatív szerveit – és a megállapodásban meghatározott mértékben (részben)
– az MNVK 2. Csoportfőnökséget ellátja a fenti anyagokkal és eszközökkel.
k) Objektumaiban biztosítja az állambiztonsági munkát érintő „Szigorúan titkos”
anyagok, valamint a BM valamennyi szerve részére a „Szigorúan titkos!”,
„Különösen fontos!” parancsok, utasítások és egyéb anyagok (operatív tananyagok, jelentések, szabályzatok stb.) nyomdai előállítását.
l) Végzi a BM operatív-, híradás-, rádióelhárítás-, adatfeldolgozó, fotótechnikai
és egyéb feladatainak ellátásához szükséges gazdasági (tervezési, pénzügyi,
anyagbeszerzési) tevékenységét. A miniszter (első helyettese) által jóváhagyott pénzügyi-, anyagi kereteken belül koordinálja, felülbírálja a szervek
igényeit.
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24. A III/1. Osztály feladata:
a) Országos hatáskörrel vizsgálatot (nyomozást) folytat az állam elleni, béke és
emberiség elleni, jelentősebb népgazdaság elleni, a fegyveres erők és testületek tagjai által elkövetett állam elleni bűntettek körében, továbbá minden
olyan bűnügyben, amelyet a belügyminiszter vagy a főcsoportfőnök (helyettesei) hatáskörébe utal.
b) A vizsgálat során az ügyet átadó operatív vagy más BM szervvel együttműködik. Kihasználva a vizsgálati munka lehetőségeit – az operatív szervek hírigényeivel összhangban – elősegíti a további operatív felderítő munkát. Egyes
ügyekben vagy bejelentések alapján felmerült újabb bűntettekben saját hatáskörben vizsgálatot (nyomozást) kezdeményez, folytat.
c) Az elítéltek biztonságos őrzése, az elhallgatott bűncselekmények felderítése
és az operatív munka segítése érdekében, valamint az operatív szervek adatai,
igényei alapján operatív felderítő munkát végez a kijelölt büntetésvégrehajtási
intézetekben fogvatartott elitéltek között. E feladat végrehajtása során operatív eszközöket alkalmaz.
d) A szocialista országokkal kötött jogsegély-egyezmények és megállapodások
alapján ezen országok állampolgárai által Magyarországon elkövetett bűnügyekben vizsgálatot folytat. Ellátja – illetékességi körében – a kiadatási eljárás lebonyolításával járó teendőket.
e) A Főcsoportfőnökség operatív szervei vezetőinek megkeresésére jogi tanácsot, szakvéleményt ad az operatív feldolgozó munka bármely szakában és
javaslatot tesz kiegészítő intézkedések végrehajtására.
f) Az operatív szervvel közösen és egyetértésben gondoskodik a titkos úton
szerzett adatoknak, az anyagoknak az operatív feldolgozó munka és a vizsgálat (nyomozás) során szükséges felhasználhatóságáról, a lehetőségekhez képest jogi erejűvé tételéről.
g) A főcsoportfőnök (helyettesei) utasítására vagy saját kezdeményezésére időszakonként értékelő, tájékoztató jelentéseket, kriminológiai elemzéseket készít az operatív szervek részére az ellenséges elemek tevékenységének irányáról, módszereiről, kontingenseiről stb.
h) A megelőzés érdekében szignalizál, felhívással fordul az illetékes szervek vezetőihez a területükön elkövetett bűncselekményre, azt lehetővé tevő okokra
és a szükséges intézkedések megtételére vonatkozóan. Jogkörét meghaladó
esetekben javaslatot tesz a szignalizációra.
25. A III/2. Osztály feladata:
a) Alap és kutató nyilvántartási rendszerben nyilvántartja azokat a személyeket
és anyagiakat, akiket a Főcsoportfőnökség szervei a MNK ellen elkövetett ellenséges tevékenységük miatt köröznek, ellenőrzés vagy feldolgozás alatt tartanak. Nyilvántartásba veszi az olyan személyeket, akikre a Főcsoportfőnökség szervei politikai magatartásuk vagy múltjuk alapján kompromittáló vagy
terhelő adatokkal rendelkeznek, valamint azokat, akiket államellenes bűncselekmények elkövetése miatt a bíróságok jogerősen elítéltek.

20

Vezeti a veszélyes ellenséges elemek, valamint az államellenes bűncselekmények miatt jogerősen elítéltek ujjlenyomat- és fényképnyilvántartását.
b) Nyilvántartja a Főcsoportfőnökség szervei által beszervezett ügynökséget és
operatív szempontból jelentős kapcsolatait, a konspirált és találkozási lakásokat, azok legalizálóit, illetve tulajdonosait.
c) Őrzi és kezeli a Főcsoportfőnökség állambiztonsági operatív munkája során
keletkezett fontos és bizalmas iratokat.
d) Országos jogkörrel irányítja, ellenőrzi és segíti a Főcsoportfőnökség központi,
budapesti és megyei szerveinek operatív nyilvántartó munkáját és azzal kapcsolatos parancsok, utasítások betartását, végrehajtását.
Ellenőrzi és biztosítja, hogy személyek, csoportok csak az érvényes parancsok, utasítások alapján kerüljenek nyilvántartásba.
e) A nyilvántartás anyagait az operatív szervekkel együtt ellenőrzi, folyamatosan, a személyek kompromittáltságától függően rendezi és a megfelelő nyilvántartási formákba helyezi.
f) Az illetékes operatív szervek vezetőinek, vagy más erre felhatalmazott vezetők megkeresésére – a rendszeresített formanyomtatványokon – adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartó adatai alapján, illetve betekintést engedélyez az irattári anyagokra.
g) A főcsoportfőnök (helyettesei) részére időszakos statisztikai jelentést és
elemzést készít az operatív nyilvántartás helyzetéről, a feldolgozás alatt álló
ügyek, személyek számáról, jellegéről, valamint az ügynökség számának,
összetételének, foglalkoztatási irányának és mozgásának alakulásáról. Adatai
alapján értékeli a kedvező vagy kedvezőtlen jelenségeket. Kiemelkedő vagy
jelentős torzulás esetén soronkívül jelentést tesz.
26. A III/3. Osztály feladata:
a) Országos hatáskörrel végzi, irányítja, ellenőrzi és segíti a magyar állampolgárok szolgálati (hivatalos) és magáncélú külföldre utazási kérelmeinek elbírálását; (engedélyezését, megtagadását), utiokmánnyal való ellátását; a megyei RFK-ok és a járási, városi (kerületi) rendőrkapitányságok útlevélügyintéző munkáját.
Hatósági jogkörében ellenőrzi és regisztrálja a minisztériumok, főhatóságok
szerveinél a diplomata és szolgálati útlevelekkel, valamint utazási irodáknál a
magánútlevelekkel kapcsolatos ügyintézést.
b) A Külügyminisztérium és a Magyar Népköztársaság külképviseleti szerveinek közvetítésével intézi a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok útlevél ügyeit. Engedélyezi a külföldön élő magyar állampolgárok részére a konzuli útlevél kiadását és azzal történő be- és kiutazást.
c) Országos hatáskörrel elbírálja a magyar állampolgárok kivándorlási kérelmeit.
d) Az erre illetékes operatív szervekkel és más állami szervekkel koordinálva
dönt a külföldön élő magyar állampolgárok hazatérési kérelme ügyében.
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e) Teljesíti a III. Főcsoportfőnökség, valamint a BM erre felhatalmazott más
szervei és az MNVK. 2. Csoportfőnökség részéről igényelt operatív feladatokat (figyelőztetés stb.).
f) Nyilvántartja az útlevélkérelmeket, a kiadott utiokmányokat, a külföldön tartózkodás engedélyezett idejét megsértő és a hazatérést megtagadó személyeket. Eljárást kezdeményez a hazatérést megtagadók, valamint az engedélyezett kinttartózkodási időn túl hazatérők ellen.
g) Hatósági jogkörében intézkedéseket foganatosít az MNK politikai és más érdekeivel összhangban a kiutazások irányának, mennyiségének, összetételének
szabályozására, korlátozására. Az MNK törvényeit sértő, valamint a kiutazásokkal kapcsolatos szabályokat megszegő állampolgároktól az utazási engedélyt megtagadja, illetve a kiadott utiokmányt visszavonja.
h) Véleményezi magyar állampolgárok állampolgársági kötelékből való elbocsátási, illetve visszahonosítási kérelmét. Állásfoglalásának végleges kialakításában támaszkodik az érintett operatív és más erre illetékes szervek véleményére.
i) Az illetékes főcsoportfőnök-helyettes részére rendszeresen jelenti, elemzi, értékeli a magyar állampolgárok külföldre utazásának alakulását. Az állambiztonsági szempontból kedvezőtlen jelenségeket rövid úton jelenti, intézkedik
és a hatáskörét meghaladó esetekben javaslatot tesz kiküszöbölésükre.
27. A III/4. Osztály feladata:
a) A főcsoportfőnök utasításai- irányelvei alapján elemzi és értékeli a Főcsoportfőnökség operatív szervei fő irányokban folytatott munkáját, a munka hatásfokát.
b) Elemzi és értékeli az ellenséggel szemben foganatosított állambiztonsági intézkedéseket, akciókat és ezeknek az ellenségre gyakorolt hatását.
c) Elemzést és értékelést végez a külső ellenség szándékainak és aknamunkájának felderítésében elért eredményekről, a belső reakció helyzetéről és tevékenységéről szerzett ismeretekről, a Főcsoportfőnökség birtokába került információkról.
d) Elemzi és értékeli a Főcsoportfőnökség munkájának tömegpolitikai kihatásait.
e) Az osztály feladatait a Főcsoportfőnökség szerveinek kötelező folyamatos
adatszolgáltatása és az adatok gépi feldolgozása útján látja el.
28. A III/5. Osztály feladata:
a) Országos hatáskörrel irányítja végzi és segíti a postai küldemények ellenőrzését, hogy azokat az MNK-val és a szocialista tábor országaival szemben ellenséges célból büntetlenül ne használják fel.
Megakadályozza, hogy ezen lehetőség felhasználásával politikai, állami, gazdasági, tudományos, katonai érdeket sértő titkokat képező dokumentumok és
adatok az ellenség birtokába, általában külföldre kijussanak.
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b) Szoros ellenőrzés alatt tartja az operatív szervek által figyelőztetett személyek
postai küldeményeit.
Az illetékes operatív szervekkel egyeztetett támpontok, jellegzetességek stb.
alapján szisztematikusan kutatja az ellenséges hírszerzőszervek ügynökeit,
azok összeköttetési vonalait, kapcsolattartásuk útját, módját.
c) Megakadályozza és operatív úton kobozza az ellenséges tartalmú levelek,
propagandaanyagok, brosúrák, nyomtatványok stb. postai úton való terjesztését.
Kiemeli a bűncselekményekre utaló postai küldeményeket és az illetékes operatív szervekkel egyeztetve továbbítja, kobozza, vagy közreműködik azok jogi erejűvé tételében.
Nem ellenőrizheti az MSZMP Központi Bizottság tagjai, a KB hatáskörébe
tartozó párt-, állami- és társadalmi szervek, vezetők postai küldeményeit.
d) Az illetékes főcsoportfőnök-helyettes részére rendszeresen készít tájékoztató,
értékelő jelentéseket az ellenőrzés tapasztalatairól, az állambiztonsági szempontból fontos tendenciákról, nem kívánatos jelenségekről, adatokról. Ezek
megszüntetésére intézkedik, hatáskörét meghaladó esetekben javaslatot tesz.
e) Munkáját a konspiráció szigorú betartásával, módszerei és eszközei biztonságos védelme mellett, a postai, valamint a vámszervek fedésével legalizálva
végzi.
f) Nyilvántartja az operatív szervek által figyelőztetett, az ellenőrzések során ellenséges tevékenységgel gyanúsítható, valamint a szűrőfeladatok végrehajtásához szükséges: ellenséges külföldi központokat, magyar és külföldi kategóriákat és személyeket. Az illetékes operatív szervek megkeresésére nyilvántartása alapján adatokat szolgáltat.
29. A III/6. Osztály feladata:
a) Országos hatáskörrel végzi, irányítja és ellenőrzi – az operatív szervek igényeinek megfelelően – a külső figyelést, konspirált kt. készítését az ellenséges
tevékenységgel gyanúsított vagy egyéb operatív szempontból érdekelt személyek és kapcsolataik ellenőrzése céljából.
Titkos őrizetbevételt foganatosít.
b) Az illetékes operatív szervvel egyeztetve szisztematikusan ellenőrzi a kapitalista országok MNK-ban lévő külképviseleteinek beosztottai, ezek ellenséges
tevékenységgel gyanúsított kapcsolatai mozgását. az ellenőrzés tapasztalatairól időszakonként – a rendkívüli esetekben azonnal – jelentést tesz az illetékes főcsoportfőnök-helyettesnek és tájékoztatja az érintett operatív szerv vezetőjét.
c) Az igényeknek megfelelően biztosítja az operatív szervek akcióit. Ideértve a
magyar, illetve az MNK-ban állomásozó szovjet és a Varsói Szerződés alapján ideérkező más fegyveres erők hazánkban végrehajtásra kerülő hadgyakorlatait, csapatmozgásait.
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d) Nyílt és operatív eszközökkel biztosítja a kapitalista országok Budapesten
működő külképviseleteinek objektumai, valamint egyes beosztottai lakásának
védelmét, ellenőrzését. Ezzel összefüggésben operatív feladatokat is ellát.
Operatív lehetőségeinek felhasználásával ellenőrzi, illetve figyelemmel kíséri
a kapitalista országoknak Budapesten működő külképviseleteire, ezek intézményeibe, objektumaiba bejáró és operatív szempontból figyelmet érdemlő
magyar állampolgárok összetételének, számának alakulását. Megállapításairól, tapasztalatairól időszakonként tájékoztatja a III/II. Csoportfőnökséget.
e) Országos hatáskörrel nyilvántartja azokat a személyeket, akiket az operatív
szervek figyeltettek; akikre konspirált kt-t készítettek; mindezek megállapított
kapcsolatait; a d) pontban jelzett objektumokba bejáró magyar állampolgárokat. Nyilvántartása alapján az illetékes operatív szervek megkeresésére adatokat szolgáltat.
30. A III/7. Osztály feladata:
a) Technikai eszközökkel – az operatív szervek igényei alapján – ellenőrzi az állambiztonsági szempontból figyelmet érdemlő objektumokat, ellenséges csoportokat, elemeket, valamint egyéb olyan személyeket és azok kapcsolatait,
akiknek figyelése operatív szempontból indokolt; a róluk szerzett értesüléseit
rögzíti.
b) A rögzített anyagokról folyamatosan (szószerint, vagy értelemszerűen) jelentést készít és az engedélyezett mértékben (példányszámban stb.) tájékoztatja
az érdekelt operatív szerveket. Gondoskodik az idegen nyelvű anyagok szakszerű fordításáról. Rendkívüli vagy azonnali intézkedést igénylő esetekben
haladéktalanul tájékoztatja az intézkedésekre jogosult operatív szerv vezetőjét.
c) A rögzített, illetve munka során keletkezett egyéb technikai anyagokat a vonatkozó rendelkezésekben meghatározott ideig megőrzi, tárolja; operatív érdektől függően további megőrzésre az illetékes operatív szervnek átadja,
megsemmisíti.
d) A főcsoportfőnök, (illetékes helyettese) valamint az érintett operatív szervek
által megjelölt fontosabb ügyekben rendszeres tájékoztatókat készít a főcsoportfőnök, helyettesei, illetve az operatív szervek vezetői részére. Rendkívüli
esetekben soron kívül jelentést tesz.
31. A Főcsoportfőnökség Titkársága feladata:
a) Részt vesz az állambiztonsági munkával összefüggő vezetési okmányok (miniszteri, miniszterhelyettesi parancsok, utasítások, szabályzatok stb.) kidolgozásában. A szerkesztési munkát koordinálja, az okmányokat kiadásra előkészíti, a kiadás után nyilvántartja, az azokban meghatározott feladatok időben
történő végrehajtását figyelemmel kíséri. A végrehajtás akadályoztatását a főcsoportfőnöknek (helyetteseinek) jelenti.
A főcsoportfőnök vagy helyettese megbízása alapján gondoskodik az állambiztonsági munkával összefüggő jogi szakértői teendők ellátásáról.
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b) Előkészíti, koordinálja, véleményezi az állambiztonsági munkával összefüggő
– általános jellegű – előterjesztéseket, javaslatokat, jelentéseket, nemzetközi
szerződéseket, megállapodásokat, illetve részt vesz ezeknek kidolgozásában.
c) A szervek operatív tevékenységéhez szükséges anyagi pénzügyi eszközök
biztosítását, az állomány szakmai továbbképzését, valamint az állambiztonsági propagandamunkát az arra illetékes szervek között koordinációval elősegíti.
d) Országos hatáskörrel ellenőrzi és segíti a Főcsoportfőnökség szerveinél TÜK,
valamint a konspirációs biztonsági szabályok betartását. Az ellenőrzés tapasztalatairól, időközönként – rendkívüli eseményekről soron kívül – a főcsoportfőnöknek jelentést készít és javaslatot tesz a rendellenességek megszüntetésére.
e) Végzi mindazokat a feladatokat, amelyek a Főcsoportfőnökség ügyintézésével és a személyi állomány azon kommunális és szociális ügyeinek intézésével kapcsolatosak (lakás, státusz, üdültetés stb.), amelyekkel a főcsoportfőnök
vagy helyettesei megbízzák.
f) A Titkárság munkáját a Titkárság vezetője, a Főcsoportfőnök közvetlen alárendeltségében irányítja és vezeti.
32. Az Operatív Hír- és Akcióközpont (OHK) feladata:
a) A rendelkezésére bocsátott hírközlési vonalak és eszközök felhasználásával
központilag biztosítja a Főcsoportfőnökség – ügyszerint – illetékes vezetőinek
tájékoztatását, utasításaiknak gyors továbbítását, az állam biztonságát veszélyeztető, rendkívüli, illetve sürgős operatív intézkedést igénylő eseményekről.
b) Ellátja az országos jelentőségű, vagy több megyét érintő (kiterjedő) fontosabb
operatív vagy egyéb akciók hírösszeköttetési, koordinálási központjának
funkcióját.
A FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG BUDAPESTI, MEGYEI SZERVEI
33. A budapesti és megyei politikai osztály feladata:
a) A Főcsoportfőnökség budapesti és megyei szervei – a központi párhuzamos
szervekkel összhangban – működési területükön, hatáskörükben ellátják
mindazokat az állambiztonsági feladatokat, amelyeket az ügyrend a központi
szervek számára meghatároz.
b) A politikai osztályok részletes feladatait a központi szervek ügyrendje, valamint saját ügyrendjük határozza meg.
c) A politikai osztályok vezetésében és munkájában alapelv a központi irányítás,
amelyet kettős alárendeltségben kell megvalósítani.
− Feladataikat a vonatkozó miniszteri, miniszterhelyettesi parancsok és utasítások, a párhuzamos központi szervek vezetőinek utasításai, intézkedései, valamint a megyei főkapitány parancsai és utasításai határozzák meg.
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− Jogosultak területükön, a hatáskörükbe tartozó kérdésekben, önállóan intézkedni, a felderítő, elhárító munka hatékonyságának és színvonalának
emelése érdekében kezdeményezni, javaslatot tenni.
d) A működési területükön tapasztalt ellenséges tendenciákról, módszerekről, a
keletkezett fontosabb ügyekről jelenteni kötelesek az illetékes központi szerv
vezetőjének; a jelentősebb vagy több megyét érintő bűncselekmények felderítése, elhárítása érdekében igénylik a központi szerv segítségét. Saját vagy
központi kezdeményezésre együttműködnek a szakszolgálati szervekkel.
Központi intézkedésre ügyeket feldolgozás alá vonnak, illetve központi hatáskörbe adnak.
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VII.
A SZERVEK VEZETŐINEK JOGKÖRE
A csoportfőnökök jogköre
34. A csoportfőnökök:
a) A Főcsoportfőnökség ügyrendje szerint jogkörüket, hatáskörüket és illetékességüket meghaladó kérdésekben előterjesztéseiket, javaslataikat döntésre felterjesztik a főcsoportfőnöknek (helyetteseinek).
b) Közvetlenül és közvetve irányítják, szervezik és ellenőrzik szakterületüknek
megfelelően a csoportfőnökség, valamint a budapesti, megyei politikai osztályok párhuzamos szerveinek munkáját. Ennek érdekében alárendelt szerveik
részére meghatározzák az operatív munka részfeladatait, parancsot, utasítást
adnak ki.
c) Szakterületükre vonatkozóan, a feladatkörükbe utalt kérdésekben közvetlen
kapcsolatot tartanak, állást foglalnak és levelezést folytatnak – illetékességi
területükön – az állami, társadalmi, gazdasági szervek, intézmények, valamint
a BM társszervek azonos szintű vezetőivel.
d) A jogkörükbe utalt kérdésekben és ügyekben, a vonatkozó rendelkezések szerint, kapcsolatot tartanak és levelezést folytatnak a baráti szocialista országok
állambiztonsági szerveinek azonos szintű vezetőivel.
35. Jóváhagyják, illetve engedélyezik:
a) A hatáskörükbe utalt osztályok ügyrendjét, éves munkatervét, beszámoló jelentését; a jelentősebb ügyekben az operatív terveket, akciókat, kombinációkat, dezinformációs anyagok kiadását, amelyek nem tartoznak a főcsoportfőnök vagy helyettesei jogkörébe.
b) Politikai bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt operatív és személyes szabadságot korlátozó intézkedések foganatosítását csoportok és személyek ellen, a hatáskörükbe tartozó ügyekben. Vizsgálat elrendeléséhez a
III/1. Osztály vezetőjének egyetértése szükséges.
c) Szakterületükön, meghatározott feladataik teljesítése érdekében a hatáskörükbe tartozó ügyekben és személyek esetében a Főcsoportfőnökség valamennyi
operatív eszközének és módszerének felhasználását.
d) Ügyek, operatív okmányok, bizonyítékok, dokumentumok, ügynökök és azok
„B” dossziéinak, „K” és „T” lakások stb. átvételét, átadását a Főcsoportfőnökség szervei, illetve a BM társszervei között.
e) Tettenérés esetén, rendkívüli esemény megelőzése céljából, előfordulásakor,
vagy következményeinek elhárítása érdekében szakterületüknek megfelelően
területi, illetve személyes szabadságot korlátozó intézkedések foganatosítását;
politikai bűncselekményt elkövető vagy azzal gyanúsítható szökésben lévő
személyek körözésének elrendelését.
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f) Alárendelt beosztottaik, valamint a budapesti, megyei párhuzamos szervek
beosztottainak kiutazását operatív célból baráti országokba.
g) Egyes operatív akciók végrehajtására, rendkívüli események elhárítására a
csoportfőnökség állománya részére készültség elrendelését (amennyiben a készültség mértéke meghaladja a személyi állomány 50%-át és a 48 óra időtartamot, az engedélyt a főcsoportfőnök adja meg).
36. A csoportfőnökök – szakterületük sajátosságából adódó – speciális jogkörét csoportfőnökségük ügyrendje tartalmazza.
A csoportfőnök-helyettesek jogköre
37. A csoportfőnököt távollétében a kijelölt helyettese csoportfőnököt megillető jogkörrel helyettesíti.
Jogkörüket részletesen a csoportfőnökség ügyrendje határozza meg.
Az önálló osztályvezetők jogköre
38. Az önálló osztályvezetőket – az osztály feladatával összefüggő kérdésekben – értelemszerűen a csoportfőnökök részére meghatározott jogkör illeti meg.
Jogkörüket részletesen az osztály ügyrendje tartalmazza.
Az önálló osztályvezető-helyettesek jogköre
39. Az osztályvezetőt távollétében helyettesítik. Huzamosabb időn át osztályvezetői,
egyébként osztályvezető-helyettesi jogkörrel. Az osztályvezetői jogkörben tett intézkedésekről az osztályvezetőt tájékoztatni kötelesek.
Jogkörüket részletesen az osztály ügyrendje tartalmazza.
A budapesti, megyei politikai osztályvezetők jogköre
40. A budapesti, megyei politikai osztályvezetők:
a) Rendőrfőkapitány-helyettesi minőségben – munkájukat kettős alárendeltségben végzik. Irányítják, szervezik és ellenőrzik működési területükön az állambiztonsági munkát. Ennek érdekében parancsot, utasítást adnak ki az állambiztonsági munkát, valamint a politikai osztály személyi állományát érintő
kérdésekben.
b) A főcsoportfőnökhöz – a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően – jóváhagyásra felterjesztik az osztály évi munkatervét, a munkáról szóló évi jelentést,
a főcsoportfőnök (helyettesei), illetve a csoportfőnökök, önálló osztályvezetők jóváhagyási, engedélyezési jogkörébe tartozó jelentéseket, javaslatokat,
előterjesztéseket.
c) A főkapitány útján vagy megbízásából tájékoztatják a pártbizottság első titkárát működési területük operatív helyzetéről. Időnként beszámolnak a párt VB
előtt a munkatervben meghatározott témákról. A beszámoló jelentést előzetesen jóváhagyásra felterjesztik a főcsoportfőnöknek (helyetteseinek).
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d) A területükön észlelt, de más megyét érintő ellenséges tevékenységről az illetékes szervet időben és folyamatosan tájékoztatják. Több megyét érintő
ügyekben – az illetékes csoportfőnök jóváhagyása alapján – gondoskodnak a
koordinációs munka megszervezéséről.
e) Működési területükön, a feladatkörükbe utalt kérdésekben közvetlen kapcsolatot tartanak, állást foglalnak, levelezést folytatnak az állami, társadalmi,
gazdasági szervek, intézmények, valamint a főkapitányság társszerveinek vezetőivel.
f) A baráti szocialista országok állambiztonsági szerveivel az ügy szerint illetékes központi szervvel egyeztetve tartanak kapcsolatot.
41. Jóváhagyják, illetve engedélyezik:
a) Működési területükön politikai bűncselekmények elkövetésének alapos gyanúja miatt operatív és személyes szabadságot korlátozó intézkedések foganatosítását csoportok és személyek ellen, a hatáskörükbe tartozó ügyekben. Jogkörüket meghaladó ügyekben a vizsgálat elrendeléséhez a párhuzamos csoportfőnök és a III/1. Osztály vezetőjének egyetértése szükséges.
b) Feladataik teljesítése érdekében – működési területükön – hatáskörükbe tartozó ügyekben és személyek esetében a rendelkezésükre bocsátott operatív eszközök, és a jogkörükbe utalt operatív módszerek alkalmazását.
c) Ügyek, operatív okmányok, bizonyítékok, dokumentumok, ügynökök és azok
„B” dossziéinak, „K” és „T” lakásainak stb. átadását, átvételét a megyei politikai osztályok és alárendelt szerveik, valamint a Főcsoportfőnökség és a Főkapitányság más szervei között.
d) Rendkívüli esemény megelőzése céljából, előfordulás esetén vagy következményeinek elhárítása érdekében – működési területükön – területi, illetve
személyes szabadságot korlátozó intézkedések foganatosítását, politikai bűncselekményt elkövető vagy azzal gyanúsítható szökésben lévő személyek körözésének elrendelését.
e) Részleges riadó elrendelését a politikai osztály személyi állománya részére.
Az összállomány riadóztatásához a főkapitány jóváhagyása szükséges.
42. A budapesti, megyei politikai osztályvezetők – működési területük sajátosságaiból adódó – speciális jogkörét a politikai osztály ügyrendje tartalmazza.
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VIII.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
43. A főcsoportfőnök, helyettesei és a központi szervek vezetői illetékességi körükben az irányításuk alá rendelt szervek vezetőinek egyes jogkörét magukhoz vonhatják,
illetőleg jogkört átruházhatnak.
A jogkörök tartós vagy végleges elvonásához, átruházásához, a belügyminiszter vagy
állambiztonsági helyettese jóváhagyása szükséges.
44. Állambiztonsági érdekből halaszthatatlan vagy fontos intézkedéseket az ügyrendben erre fel nem jogosított vezetők is foganatosíthatnak. Ilyen esetekben haladéktalanul
kötelesek jelentést tenni az intézkedésre jogosult vezetőknek.
45. A Főcsoportfőnökség és szervei, valamint azok vezetőinek feladatkörébe tartozik
– a jelen ügyrendben foglaltakon túl – mindazon intézkedések és feladatok végrehajtása,
amelyeket jogszabályok, parancsok, utasítások meghatároznak, illetve jogkörükbe utalnak.
46. Az állambiztonsági titkos eszközök és módszerek alkalmazásának rendjét, felhasználásának, fejlesztésének módját az érvényes parancsok, utasítások és szabályzatok
határozzák meg.
47. A főcsoportfőnök, helyettesei és a szervek vezetői fegyelmi, személyügyi, szervezési és anyagi-pénzügyi (beleértve a „B” és valutaellátmányt is) jogkörét a vonatkozó
parancsok, szabályzatok, szakutasítások tartalmazzák.
48. A Főcsoportfőnökség szerveinek vezetői a BM vagy más szervekkel együttműködésük során a konspirációs és biztonsági, illetve TÜK és államtitok-védelmi rendelkezéseket kötelesek betartani és betartatni.
49. A magasabb beosztású vezetők értelemszerűen rendelkeznek mindazon jogkörrel,
hatáskörrel és illetékességgel, amelyeket az ügyrend az alárendelt szervek, illetve vezetők
részére meghatároz.
50. Jelen ügyrend megjelenésével lép hatályba. Egyidejűleg a 45-160/1963. szám
alatt kiadott ügyrend érvényét veszti.
Budapest, 1967. november 30.

RÁCZ SÁNDOR s.k.
rendőr vezérőrnagy,
miniszterhelyettes

Felterjesztve: Miniszter elvtárshoz.
Kapják:
elosztó szerint.
Készült:
70 példányban.
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