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határozata 

 
az állambiztonsági feladatokról 

 
 

A Magyar Népköztársaság állambiztonsági feladatait az 1974. évi 17. tvr. 12. §-ban kapott 
felhatalmazás alapján a Minisztertanács az alábbiakban szabályozza: 

1. A Magyar Népköztársaság állambiztonsági feladatait a Belügyminisztérium egységes 
szervezetében a belügyminiszter közvetlen irányításával és alárendeltségében az Ál-
lambiztonsági Főcsoportfőnökség látja el a fegyveres erők és fegyveres testületek, az 
állami, társadalmi, gazdasági szervek és az állampolgárok hatékony közreműködésé-
vel. 

2. A Belügyminisztérium Állambiztonsági Főcsoportfőnökségének feladatai: 

a) titkos információkat szerezni az imperialista, kapitalista államoknak és a velük 
együttműködő szervezeteknek a Magyar Népköztársaság érdekeit veszélyeztető 
politikai, gazdasági, katonai és műszaki tudományos, továbbá kulturális tevékeny-
ségéről, valamint hazánk külpolitikai, gazdasági és kereskedelmi érdekeit szolgáló 
kérdésekről; 

b) intézkedéseket foganatosítani a Magyar Népköztársaság kül- és belpolitikai érde-
keinek megvalósítását szolgáló kérdésekben, az ellenséges szervek megtévesztése, 
tervei végrehajtásának megakadályozása és erőinek bomlasztása végett; 

c) felderíteni, leleplezni, megakadályozni az ellenséges hatalmaknak és szervezetek-
nek, valamint az országon belüli ellenséges erőknek a Magyar Népköztársaság el-
len irányuló terveit, behatolási lehetőségeit, formáit, együttműködésük módját és 
tevékenységét; 
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d) felderítő és megelőző intézkedések rendszerével védelmezni a Magyar Népköztár-
saság állami, társadalmi, gazdasági intézményeit és állampolgárait, továbbá fegy-
veres erőit, fegyveres testületeit és rendészeti szerveit, ezek objektumait, személyi 
állományát, az állam- és katonai titkokat, a kémek, kártevők és más ellenséges 
elemek tevékenységével, az imperialista hatalmak fellazítási törekvéseivel szem-
ben; 

e) a vonatkozó jogszabályok és határozatok alapján felderítést, ellenőrzést, nyomo-
zást folytatni a bűncselekmények elkövetésével gyanúsítható, illetve az ellenséges 
magatartást tanúsító külföldi és magyar állampolgárok ügyében; 

f) ellátni a ki- és beutazásokkal, az útlevélügyekkel kapcsolatos állambiztonsági fel-
adatokat; 

g) biztosítani meghatározott magyar és külföldi vezetők, állam- és kormányfők, kor-
mánytagok személyi védelmét – a BM Kormányőrséggel és más szervekkel 
együttműködésben; 

h) irányítani, ellenőrizni a minisztériumoknál és országos hatáskörű szerveknél az ál-
lamtitok védelmét, valamint a rejtjelző munkával kapcsolatos feladatokat; 

i) büntető eljárást kezdeményezni és nyomozást folytatni az állam, a béke és emberi-
ség elleni (Btk. IX., X. fejezet), valamint a politikai jellegű bűncselekményekben. 

3. Az állambiztonsági szervek feladataik végrehajtása során a jogszabályban meghatáro-
zott eszközöket és módszereket alkalmazhatnak. 

Igénybe vehetik továbbá mindazon törvényes lehetőségeket, amelyek az állampolgári 
jogok sérelme nélkül a Magyar Népköztársaság állami, társadalmi és gazdasági rend-
jének védelmét, a fejlett szocialista társadalom építésének biztosítását szolgálják. 

4. A Belügyminisztérium Állambiztonsági Főcsoportfőnökség szervei építenek a munká-
jukat közvetlenül segítő állampolgárok széleskörű támogatásár; 

a) kapcsolatot tartanak a feladatuk végrehajtása érdekében az állami, társadalmi szer-
vek, intézmények, szövetkezetek és egyesületek vezetőivel; az adott területtel ösz-
szefüggő állambiztonsági vonatkozású kérdésekben kölcsönösen segítik és tájékoz-
tatják egymást; 

b) az önkéntesség megtartásával kialakítják a feladatuk végrehajtásához szükséges 
társadalmi kapcsolatokat; 

c) az állam, a béke és az emberiség elleni bűncselekményekre utaló minden feljelen-
tést vagy bejelentést kellő alapossággal kivizsgálnak. 

5. A Belügyminisztérium Állambiztonsági Főcsoportfőnökség működési területét, részle-
tes hatáskörét, alá- és fölérendeltségi viszonyát – az 1974. évi 17. tvr. 11. § (4) bekez-
désében biztosított felhatalmazás alapján – a belügyminiszter parancsokban és utasítá-
sokban szabályozza. 

6. A Belügyminisztérium Állambiztonsági Főcsoportfőnökség szervei együttműködnek a 
Honvédelmi Minisztérium Vezérkar Felderítő Csoportfőnökségével, a meghatározott 
feladataikat egységes rendelkezések szerint, egymást segítve végzik. 
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7. A Belügyminisztérium államközi, kormány- és miniszteri megállapodások alapján 
együttműködik a szövetséges szocialista országok belügyminisztériumaival, illetve ál-
lambiztonsági szerveivel. 

8. A belügyminiszter az állam biztonsága helyzetéről és azzal összefüggő kérdésekről 
köteles rendszeres tájékoztatást adni a párt és az állam illetékes vezetői részére. 

9. A Minisztertanács illetékes elnökhelyettese felhatalmazást kap, hogy a jelen határozat-
ban foglalt feladatokkal összefüggésben, az állam biztonságának védelmében alkal-
mazható eszközökről és módszerekről külön utasításban rendelkezzen. 

Ez a határozat aláírása napján lép hatályba. Végrehajtásáról a belügyminiszter gondosko-
dik. Egyidejűleg a 3541/1956. MT. számú határozat hatályát veszti. 

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