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1.Bevezető  

 

1.1. Témamegjelölés és a dolgozat szerkezete  

 

Dolgozatom témája az egykori Német Demokratikus Köztársaság
1
 Állambiztonsági 

Minisztériuma
2
 Magyarországon működő operatív csoportjának

3
 története. A Stasi operatív 

csoportjainak közvetlen előtörténete a Berlini Fal felépítése, 1961 augusztusa után 

kezdődött, magyarországi tevékenységük pedig csak 1964 nyarán indult meg. A kelet-

németek disszidálásának megakadályozására hozott intézkedések azonban egyidősek a 2. 

világháború utáni német megosztottság történetével. Célom a Stasi magyarországi operatív 

csoportja közel három évtizedes történetének részletes bemutatása, alapítása 

körülményeinek kezdeteitől, a teljes keleti blokkban lezajló politikai átalakulásokig, a téma 

szempontjából legfontosabb határnyitásokig, azaz 1989 őszéig.  

A szocialista országokba, így a Magyarországra utazó kelet-németeket folyamatosan 

fokozott figyelem övezte, mivel az NDK vezetése és a Stasi szemében gyakorlatilag 

mindenkinek, aki egy nyugati országgal határos szocialista államba ment nyaralni, 

szándékában állt illegális határátlépést megkísérelni, azaz disszidálni is. A Fal felépítését 

követő évektől kezdve valóban több NDK-állampolgár próbált meg baráti, szocialista 

országokon keresztül eljutni egy nyugati országba, végső célként pedig az NSZK
4
-ba. 

Ezekhez a próbálkozásokhoz Magyarország földrajzi helyzetéből adódóan is kitűnő 

lehetőséget jelentett, így a Stasi figyelme a szocialista regionális idegenforgalmi 

centrumon, a Balatonon is túl egészen a bolgár tengerpartig terjedt. Ezt a rendszert 

„meghosszabbított Falnak” nevezte Monika Tantzscher,
5
 a téma első német kutatója, a 

BStU
6
 egykori munkatársa. A szervezetten, majd később egyre nagyobb arányban önálló 

turistaként utazó kelet-németeket folyamatosan megfigyelés alatt akarta tartani a Stasi. Ez a 

testvérszervek támogatásával és tudtával Magyarországon, Csehszlovákiában, illetve 

                                                 
1
 A továbbiakban: NDK; Deutsche Demokratische Republik, DDR. 

2
 A továbbiakban: MfS, Ministerium für Staatssicherheit, közkeletű nevén Stasi. 

3
 A továbbiakban: OP, vagy OPG, Operativgruppe. 

4
 Német Szövetségi Köztársaság, Bundesrepublik Deutschland, BRD. 

5
 Tantzscher, Monika: Die verlängerte Mauer. Die Zusammenarbeit der Sicherheitsdienste der Warschauer-

Pakt-Staaten bei der Verhinderung von „Republikflucht.” BStU. Berlin. 2001.  
6
 Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen 

Demokratischen Republik. Az Egykori NDK Állambiztonsági Szerveinek Iratait Kezelő Szövetségi 

Megbízott Hivatala. A továbbiakban: BStU. Az intézmény tevékenységének részletes ismertetését lásd az 

1.3.2. alfejezetben. 
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Bulgáriában is a kihelyezett operatív csoportok révén valósult meg, az ún. 

„meghosszabbított Fal” rendszerének elemeiként.
7
  

Az egykori NDK Állambiztonsági Minisztériuma és a magyar Belügyminisztérium 

állambiztonsági részlegei közötti együttműködés különböző területei, azon belül pedig az 

idegenforgalom ellenőrzésére irányuló tevékenységük rendkívül izgalmas téma. Érinti az 

állambiztonsági szervek működését, belső mechanizmusait, átszervezéseik történetét, a 

külső és belső ellenségképek meghatározását, illetve annak folyamatos módosulását, az 

együttműködésük jogi alapjait, az idegenforgalom fejlődését, de ezeknél távolabbi, kül- és 

belpolitika-, diplomácia-, és társadalomtörténeti aspektusai is vannak.  

Az iratokból felsejlik a két – illetve az NSZK-val együtt három – ország 

kapcsolatainak átalakulása, nemzetközi kapcsolataik és megítélésük változása, az általuk 

követett külpolitikai irányvonal, az új diplomáciai tapogatózások iránya, nemzetközi 

kapcsolataik és törekvéseik átalakulása is. Mindezt keretbe foglalja a szocialista országok 

története, kitapintható a nemzetközi politikai és diplomáciai erőterek átalakulása, és 

feltárul a háttérben a rendszerváltásokig vezető út. Ebből a szempontból különösen az 

1980-as évek beli és főleg az 1989-es iratok érdekesek, szinte minden akta rejt valamilyen 

izgalmas adalékot.  

Az idegenforgalom ellenőrzése mellett a két állambiztonsági szerv 

együttműködésének másik fontos területe volt az NDK-ban, illetve Magyarországon 

dolgozó vendégmunkásokról és a felsőfokú tanulmányokat végző vendégdiákokról szóló 

információk kicserélése, továbbá a gazdasági és a kulturális élet szereplőinek közös 

operatív ellenőrzése. A Magyarországon tapasztalható – az NDK-hoz képest – nagyobb 

„szabadság” és az ellenzéki mozgalmak kialakulása miatt a magyarok NDK-beli jelenléte 

nagyobb veszélyt jelentett, így az ő ellenőrzésük szintén a Stasi számára volt fontosabb.
8
 

Dolgozatomban azonban nem térek ki ennek a témakörnek az elemzésére, az további 

kutatásaim tárgyát képezi. 

                                                 
7
 Tantzscher, 2001. p. 7. 

8
 Természetesen egy-egy kiemelkedő magyar ellenzéki személyiség, vagy író kelet-berlini látogatásának 

részleteire a magyar szervek is kíváncsiak voltak, így kifejezetten ők figyelmeztették a testvérszervet a pontos 

érkezésről, illetve kérték meg őket operatív ellenőrzésére és a szerzett információk átküldésére. A témáról 

bővebben: Dalos György: Die Zusammenarbeit zwischen dem MfS der DDR und der Staatssicherheit der 

Volksrepublik Ungarn. Forschungsverbund SED-Staat. Berlin. 2003.; Dalos György: Die Zusammenarbeit 

zwischen dem MfS der DDR und der Staatssicherheit der Volksrepublik Ungarn. Forschungsverbund SED-

Staat. Berlin. 2003. magyarul ugyanez két részben: Dalos György: „Testvérszervek“ Az NDK és a Magyar 

Népköztársaság állambiztonsági szerveinek együttműködése. Beszélő. 2003. (8. évf.) 7-8. sz. p. 82-99.; 

Beszélő. 2003. (8. évf.) 9. sz. p. 64-77. 
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Munkám során alapvetően a Magyarországon működő operatív csoport történetére 

fókuszáltam, azt mindazon tényezők és körülmények keretébe ágyazva mutatom be, 

melyek a Stasi magyarországi tevékenységét meghatározták. Az egység történetét a kelet-

német, valamint a magyar kül- és belpolitikai légkör változásának, átalakulásának tükrében 

vizsgáltam, melyek meghatározták a két ország gazdasági és társadalmi körülményeit, 

illetve állampolgáraik utazási szokásait, az idegenforgalom változásait. Több, egymástól 

függetlennek tűnő tényező változása és kölcsönhatása nyomán rajzolódnak ki a két 

állambiztonsági szerv együttműködésének fő csomópontjai, illetve kapcsolatuk változó 

hangsúlyai, súlypontjai. A Stasi magyarországi jelenlétének mozgatórugói és céljai a 

vizsgált korszakban egyre inkább különböztek, majd ellentétbe kerültek a magyar politikai 

átalakulások irányaival, végül pedig a magyar állambiztonság tevékenységével is.  

Dolgozatom kezdő időkerete 1964-től 1989-ig terjed. Kezdőpont az operatív 

csoportok megalapításának éve, melynek okai azonban természetesen jóval korábbi 

eseményekre vezethetők vissza. A magyar állambiztonságnak az idegenforgalom 

ellenőrzésére irányuló tevékenységének jellemzői szintén korábbi gyökerűek, mely 

tényezőket a vizsgált korszak szerves előzményeként szemlélem. Nem szorul külön 

magyarázatra a dolgozat témáját időben lezáró évszám, 1989, hiszen ekkor a kelet-európai 

rendszerváltásokkal együtt megnyíltak a határok nem csak a kelet-németek, de például a 

romániai menekültek előtt is. A lakosság állambiztonsági ellenőrzése elveszítette addigi 

célját és értelmét, a szocialista diktatúrák belső és külső ellenségek elleni védelmét, a teljes 

utazási szabadság pedig szükségtelenné tette az idegenforgalom további állambiztonsági 

ellenőrzésének addigi gyakorlatát. A szovjet blokk összeomlását megelőző időszakban, 

illetve a gyors változásokat indukáló rendszerváltoztató években az állambiztonsági 

szervek közötti együttműködések rendszere is egyre inkább fellazult. Az egyes 

állambiztonsági szervek a saját belpolitikai, illetve az adott ország külpolitikai és gazdasági 

érdekei szerint végezték tevékenységüket, sőt, a korábbi együttműködések fenntartása 

mellett párhuzamosan egyre inkább egymás ellen is dolgoztak.   

Az MfS operatív csoportja 1964-től a két baráti állambiztonsági szerv együttműködési 

megállapodásainak alapján tartózkodott Magyarországon, melynek fő feladata a nyaralásra 

érkező NDK-állampolgárok ellenőrzése, tervezett bűncselekmények – jellemzően tiltott 

határátlépés, vagy annak előkészülete – felderítése, illetve az NDK-ban folyamatos 

állambiztonsági ellenőrzés alatt álló, és éppen Magyarországon nyaraló, vagy hosszabb 

ideig itt tartózkodó személyek megfigyelése volt. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a 

magyarországi kelet-német operatív csoport tevékenysége nem vizsgálható önmagában, 
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azaz a két állambiztonsági szerv együttműködésének keretei, majd egyre szövevényesebb 

hálózatának története nélkül. Az operatív csoport jelenléte a két szerv együttműködésének 

„csak” egy jól körülhatárolható részét fedi le, tehát nem szerencsés a kihelyezett egység 

tevékenységét túlértékelni a két belügyi szerv közös múltjában. A Stasi története 

szempontjából pedig a „meghosszabbított Fal” rendszerében, a három említett szocialista 

országban működő operatív csoport képez egy egységet, így sok esetben nehézséget 

okozott a magyar csoportra vonatkozó tényezők, illetve releváns források kiemelése is.  

A korszak első felében a Stasival együttműködve a magyar állambiztonsági szervek is 

megfigyelték az ide érkező kelet- és nyugat-német turistákat, valamint azoknak a balatoni 

szállásoknak, vendéglátóhelyeknek a vezetőit, dolgozóit, magánszállások tulajdonosait, 

ahol nyugat-németek (is) megfordultak – ez a feladat ekkor még a magyar állambiztonság 

érdeklődési- és feladatkörével is egybeesett. Míg a Balatonnál létrejövő családi és baráti 

találkozók az 1960-as években szinte még titokban zajlottak, és mindkét ország 

állambiztonságának élénk figyelme kísérte azokat, az 1980-as években már teljesen nyíltan 

történtek ezek a közös nyaralások. Az utazást általában a nyugat-német rokonok szervezték, 

és gyakran egy szálláson, együtt laktak a családok.  

Az állambiztonsági szervek vonatkozó dokumentumainak vizsgálata alapján nagyon 

jól kirajzolódik a magyarországi politikai enyhülés tendenciája, valamint az ellenzéki 

mozgalmak erősödésével az állambiztonsági munka hangsúlyainak eltolódása is. A kádári 

Magyarország fokozatosan vált különbözővé a blokk többi országától. A kezdetektől 

meglévő nemzetállami jellegű különbségek drasztikus elnyomása után ezek az eltérések az 

utolsó évtizedekben egyre szembetűnőbbé válva, saját arculatot adtak minden egyes kelet-

európai országnak. A kelet-német állam statisztikai mutatói alapján ugyan a legjobb 

gazdasági teljesítményt nyújtotta a szocialista blokk országai között, ami magas 

életszínvonalat jelenthetett volna az ott élők számára, ám ez nem párosult pozitívan megélt 

életminőséggel.
9
  

Az NDK-állampolgárok számára Magyarország már 1964-ben is egy szabadabb 

légkörű ország képét mutatta saját lakóhelyükhöz képest, ami az évtizedek folyamán csak 

tovább fokozódott. Magyarországon az egyre szélesebb árubőség, a magánszektor 

fokozatos engedélyezése, a politikai légkör viszonylagos enyhülése mind-mind érzékelhető 

volt a testvérországok turistái számára is. A hazatérő nyaralók egy – kicsit – másképpen 

működő szocializmusról szerzett tapasztalataikkal gyakorlatilag a rendszert belülről 

                                                 
9
 Fulbrook, Mary: Ein ganz normales Leben. Alltag und Gesellschaft in der DDR. Primus Verlag. h.n. 2008. 

p. 60-62.  
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bomlasztó, állambiztonsági veszélyt jelentő, gyanús elemekké válhattak hazájukba 

megérkezve. Azonban nem csak ezért volt „veszélyes” egy egyszerű balatoni nyaralás az 

NDK, illetve a Stasi szempontjából. A kelet-német állampolgárok számára itt nem csak a 

finom őszibarackok és a divatos pulóverek jelentettek csábítást, hanem az évről-évre egyre 

több nyugat-német nyaraló is, akik még a magyaroknál is jóval divatosabb ruháikkal, 

autóikkal, vastag pénztárcájukkal a disszidálás lehetőségének gondolatát táplálták a kelet-

németek fejében. Sok, a belső német határ, illetve a Berlini Fal által kettészakított család, 

rokon, vagy barát tartotta a kapcsolatot a balatoni nyaralásokon keresztül, illetve több, akár 

évtizedes barátsággá, vagy házassággá váló kapcsolat is kialakult az ártatlannak indult 

nyaralások közben. 

Az 1980-as évek átalakulásait tükrözik a két szerv közötti levelezést lebonyolító 

osztályok iratai is. Kitapintható a magyar állambiztonság figyelmének csökkenése a kelet-

német nyaralók ellenőrzése iránt, és érdeklődési körének eltolódása, a magyar szerv 

kérdései egyre inkább az ellenzéki személyiségek utazásaira irányultak. A Stasi 

tevékenységében viszont éppen ellentétes folyamat rajzolódik ki: nagyon erős figyelem 

övezte a Berlini Fal felépítése utáni években a baráti szocialista országokba utazókat, 

melynek hatékonysága aztán a kiutazók létszámának növekedésével együtt szükségszerűen 

enyhült. Az 1980-as évek második felében ez a kiemelt figyelem ismét megerősödött, majd 

az események csúcspontjának tekinthető 1989-es évben érte el csúcspontját, hiszen az NDK 

léte és fennmaradása volt a tét. Ezzel szemben a magyar állambiztonság érdeklődési 

körébe, és kapacitásába 1989-ben már szinte alig fértek bele a kelet-németekkel kapcsolatos 

ügyek, akik ugyan egyre nagyobb számban érkeztek, de a magyarországi és a nemzetközi 

események sűrűsödése közepette nem élveztek akkora figyelmet sem a politika szereplői, 

sem a sajtó, sem pedig a közvélemény részéről.
10

  

Munkám középpontjában a kelet-német állambiztonsági szervek Magyarországon 

tartózkodó operatív csoportjának története áll. Célom azonban az, hogy dolgozatom ne 

csak intézménytörténeti bemutatásként ismertesse az egység szervezeti struktúráját, annak 

átalakulásait, személyi állományát, tevékenységét, hanem a dokumentumok tükrében 

kitérjen a magyarországi idegenforgalom történetére, a kelet- és nyugat-németek utazási 

szokásainak változásaira vonatkozó életmódtörténeti jellegű aspektusokra is. Az iratok 

alapján a Stasi – legalábbis a nyaralók számára többnyire – láthatatlan magyarországi 

                                                 
10

 Oplatka András: Egy döntés története. Magyar határnyitás – 1989. szeptember 11. nulla óra. Helikon Kiadó. 

Budapest. 2008. p. 82. 
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jelenléte az érintettek, a megfigyelt nyaralók, a beszervezett besúgók szempontjából is 

megjelenik. 

A szövegben tudatosan használom az idegenforgalom fogalmát, és csak ritkábban a 

turizmus kifejezést, hiszen nem csak a korszak szóhasználatának, hanem a turizmussal 

kapcsolatos központi és hétköznapi felfogásnak is ez felel meg: idegenforgalom. 

Hasonlóan tudatos az állambiztonság kifejezés következetes használata is, mely 

mindenképpen egy diktatúra, jellemzően pedig egy kommunista-szocialista diktatúra 

bürokratikus, titkosszolgálati szervét jelenti, melynek legfőbb tevékenysége saját 

állampolgárai mindennapi életének részletes és alapos megfigyelése, ami alapvetően 

különbözik a demokratikus államok hasonló szerveinek tevékenységétől. 

Munkám alapvetően levéltári források alapján készült, melyeket a kiegészítő 

forrásaimmal együtt külön alfejezetben
11

 mutatok be részletesen. A dolgozat forrásbázisát 

adó levéltári kutatást 2013 szeptemberében, a szakirodalom és egyéb, pl. statisztikai 

források kutatását 2013 januárjában zártam le, így az azóta levéltári állományba került, 

vagy frissebben megjelent szakirodalom nem szerepel a dolgozatban.  

A közel öt éves kutatómunka során feltárt óriási iratmennyiség rendszerezése, az MfS 

magyarországi operatív csoportja történetének és az állambiztonsági együttműködés 

csomópontjainak kijelölése, a közel három évtizedes korszak belső cezúráinak felállítása 

jelentette a legnehezebb feladatot. A dolgozat szerkezete alapvetően az NDK 

Állambiztonsági Minisztérium magyarországi operatív csoportjának történetét követi. Az 

egyes fejezetek, valamint alfejezetek a belső időhatárok alapján rajzolódnak ki, miközben a 

Stasi magyarországi jelenlétének keretet adó állambiztonsági együttműködés is 

folyamatosan a középpontban áll. Az operatív csoport magyarországi tevékenységét 

természetesen meghatározta a két Németország viszonyának alakulása, a magyarországi 

idegenforgalom és állambiztonsági ellenőrzésének enyhülése, azonban dolgozatom 

szerkezetét, az egyes fejezetek időhatárait és kereteit hangsúlyozottan az operatív csoport 

jól szakaszolható tevékenységének belső cezúrái alapján állapítottam meg.  

A dolgozat első fő fejezetében a kutatás levéltári és egyéb forrásait, módszertani 

eszközeit mutatom be, és külön kitérek az állambiztonsági levéltári iratok történeti 

forrásként való felhasználási és speciális értelmezési lehetőségeire. Ezt követően a témám 

kutatásához kiindulópontokat nyújtó szakirodalmakat, a téma historiográfiáját ismertetem. 

Különösen fontosnak tartom a kelet-német állambiztonsági szervek történetének kutatását 

                                                 
11

 Lásd az 1.2. alfejezetet. 
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és az MfS baráti országokkal való együttműködése történetének eddigi kutatási 

eredményeit részletesen ismertetni. Nem tartottam célravezetőnek külön fejezetben 

ismertetni a Stasi történetét, az operatív csoport szempontjából fontos szervezeti egységek 

intézménytörténete, feladatkörük és belső struktúrájuk átalakulása az egyes vonatkozó 

fejezetekben kapott helyet.    

Az MfS magyarországi operatív csoportja történetének előzményeit, a Stasi 

magyarországi tevékenységét egészében meghatározó kereteket a dolgozat második 

fejezetében ismertetem. A „meghosszabbított Fal” rendszerének története kialakulása előtt 

jóval korábban megkezdődött, és az NDK-t elhagyni szándékozó állampolgárok elleni 

folyamatos állambiztonsági küzdelem a Berlini Fal felépítésével sem zárult le. A második 

fejezetben kerülnek bemutatásra az MfS azon szervezeti egységei, melyek részt vettek a 

„meghosszabbított Fal” gyakorlati megvalósításában, vagyis az operatív csoportok 

irányításában is. A kihelyezett egységek működése azonban nem különíthető el az adott 

ország állambiztonsági gyakorlatától, így a magyarországi beutazó idegenforgalom 

állambiztonsági ellenőrzésének rövid ismertetése is helyet kap egy alfejezetben. A fejezetet 

a két szerv együttműködése jogi kereteinek bemutatása zárja, ami mindvégig meghatározta 

a Stasi operatív csoportjának magyarországi tevékenységét, és döntő jelentőségű volt az 

1989 folyamán állambiztonsági szempontból is átalakuló helyzetben.  

A Stasi magyarországi operatív csoportjának, a két állambiztonsági szerv 

együttműködésének történetét négy fő fejezetre tagolva tárgyalom. Az egyes részek 

időhatárait az operatív csoport működési feltételeinek változásai, a szervezeti felépítésben, 

vagy működésük körülményeiben bekövetkezett változások jelölték ki. Ezek a cezúrák 

azonban csak részben esnek egybe a nemzetközi, vagy a szocialista blokkon belüli politikai 

változásokkal, általánosan elfogadott – bár némlieg képlékeny – történeti 

szakaszhatárokkal. Az egyes időszakokra vonatkozóan az operatív csoport tevékenységét 

közvetlenül meghatározó jellemzőket, a magyarországi idegenforgalom változásait, az 

állambiztonsági együttműködést befolyásoló tényezőket az egyes fejezetek elején mutatom 

be.  

A dolgozat összefoglaló – hetedik – fejezetében értékelem a Stasi magyarországi 

tevékenységét, alapvetően annak – az NDK fennállása szempontjából nézve értelmezhető – 

hatékonysága, eredményessége szempontjából. A „meghosszabbított Fal” elméletét 

igazolták a történelmi események, valóban veszélyes mértékű lett az NDK létére a baráti 

országokban nyaraló kelet-németek disszidálása, amit azonban az állambiztonsági 

gyakorlat, a Stasi kihelyezett operatív csoportjai nem tudtak megakadályozni. A kutatás 
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során nagy nehézséget okozott az operatív csoport tevékenységére és a két belügyi szerv 

együttműködésére vonatkozó sporadikusan fellelhető adatok kinyerése az iratokból, majd 

pedig a különböző szempontok alapján keletkeztetett korabeli statisztikák összehasonlítása. 

Ezen adatokat összesítve, a teljes korszak vonatkozásában szintén az összegző fejezetben 

mutatom be.   

A személyes sorsok megismerése, egyszerű emberek hétköznapjaiba, meglesett 

életükbe való, még kutatóként is illetéktelen bepillantás alázatot és tiszteletet követel, egy 

emberi élet, egy család tönkretételét sosem lehet, és sosem szabad csupán csak a 

tudományos kutatás tárgyaként vizsgálnunk. Ismeretlenül és csak így, a papíron, de 

mindenképpen köszönettel tartozom mindazoknak, akik életük során akaratuk ellenére, és 

igen gyakran tudtuk nélkül váltak megfigyeltekké. Irataikból megismerhettem az 

állambiztonsági szervek tevékenységét, de személyes életük részleteit, titkaikat is, ezzel 

pedig lehetővé tették kutatómunkámat, illetve publikációim és ezen dolgozat elkészítését. 

Ennek szellemében ajánlom dolgozatomat mindazoknak, akiknek még a nyaralását is 

megfigyelték.  

Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették közel hat éves 

munkámat, akik nélkül ez a dolgozat nem jöhetett volna létre. Köszönet illeti elsősorban 

témavezetőmet, Prof. Dr. Gyarmati György tanár urat, türelméért, bátorításáért, 

fáradhatatlan következetességéért. Köszönet Prof. Dr. Ormos Máriának és Prof. Dr. Fischer 

Ferencnek, hogy megelőlegezett bizalommal befogadtak a pécsi „történész doktori 

iskolába” és a Történettudományi Intézetbe. Köszönet Prof. Dr. Gerhard Seewann-nak és 

kollégáimnak, Dr. Vitári Zsoltnak, Dr. Bánkuti Gábornak, Dr. Gőzsy Zoltánnak, Dévényi 

Annának és Csibi Norbertnek az inspiráló beszélgetésekért és a folyamatos bátorításért. A 

technikai szerkesztésben nyújtott felbecsülhetetlen segítségéért pedig köszönet illeti 

Szlanyinka Évát.  

Köszönöm a rendelkezésemre bocsátott iratokat és információkat Dr. Palasik 

Máriának, Dr. Oplatka Andrásnak, Dr. Okváth Imrének és Dr. Tóth Imrének, akik 

kutatásaikkal és írásaikkal előttem járva megkönnyítették számomomra a kutatómunkát, 

valamint Dr. Georg Herbstrittnek és Dr. Christian Domnitznak, a BStU kutatóinak, hogy a 

téma szakértőiként értékes javaslataikkal segítették a hatalmas iratállomány rendszerezését.  

Dalos Györgynek „Balaton-brigád” című könyvéért, ami a téma kutatásának első 

megjelenése volt, Can Togay Jánosnak a „Deutsche Einheit am Balaton – Német egység a 

Balatonnál” című kiállítás megálmodásáért és létrehozásáért, Forgách Péternek pedig a 

kiállítás anyagai alapján elkészített, azonos című filmjéért tartozom köszönettel.   



19 

 

Köszönet mindazon könyvtárosoknak és levéltárosoknak, akik munkájukkal segítették 

kutatásaimat, külön köszönettel tartozom az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 

Levéltára munkatársainak, referenseimnek Orbán Balázsnak és Soós Mihálynak. Kiemelt 

köszönet illeti Frau Pechet, a berlini BStU, az ún. „Stasi-levéltár” levéltárosát, akinek több 

éven át tartó lelkes és odaadó segítsége nélkül nem valósulhatott volna meg ez a kutatás. A 

mindösszesen 11 hónapos levéltári munkám során ca. 150.000 oldalnyi iratot nézett át 

előzetesen, illetve naponta rendelkezésemre állt, teljesítette kéréseimet, készítette 

másolataimat.  

Doktori dolgozatom elkészítését alapvetően a Jedlik Ányos Doktorjelölti 

Ösztöndíjtámogatása tette lehetővé.
12

 A magyarországi és berlini levéltári kutatásokat 

emellett a berlini Collegium Hungaricum „Deutsche Einheit am Balaton – Német egység a 

Balatonnál” című kutatási projektje, a Klebelsberg Kunó Ösztöndíj, a Deutscher 

Akademischer Austauschdienst,
13

 azaz a Német Akadémiai Csereprogram fiatal kutatói 

ösztöndíja, valamint az OTKA K-104408 sz. kutatása támogatta, mely támogatásokat 

ezúton is megköszönök. 

A fenntieken túl köszönöm családjaimnak türelmüket, hogy a nyarakon és az oktatási 

szünetekben elfogadták és engedélyezték távolléteimet, és fáradhatatlanul olvasták és 

korrektúrázták az elkészült szövegeket. Legfőképpen pedig köszönöm férjemnek, Miszler 

Tamásnak, hogy mindvégig támogatta külföldi kutatásaimat, észrevételeivel és tanácsaival 

pedig segítette a dolgozat elkészültét.  

 

                                                 
12

 A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai 

hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia 

program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 

Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
13

 Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD. 
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1.2. A kutatás forrásbázisa 

 

1.2.1. Levéltári források 

 

A kutatási eredményeim legnagyobb része a budapesti Állambiztonsági Szolgálatok 

Történeti Levéltárában
14

 és a berlini BStU levéltárában őrzött releváns dokumentumok 

tanulmányozásán alapszik. A közel öt éves kutatómunka során összesen körülbelül 100.000 

oldal levéltári iratot olvastam át, ca. 10.000 oldal másolat és megszámolhatatlan 

mennyiségű jegyzet készült, melyek a dolgozat fő bázisát adják. A két ország 

állambiztonsági iratait örző levéltárak mellett kutattam a Magyar Nemzeti Levéltár 

Országos Levéltárában,
15

 annak Digitális Archívumában, az Open Society Archive-ban
16

 és 

annak Online Archívumában, valamint a berlini Szövetségi Levéltárban.
17

   

A kutatómunka során átnéztem az ÁBTL-ben a BM Nemzetközi Kapcsolatok 

Osztályának
18

 NDK-val kapcsolatos iratait, a két Németország kapcsolatára vonatkozó – 

főként – hírszerzői jelentéseket, az 1989-es év Napi Operatív Információs Jelentéseit, a BM 

határőrizetre, idegenforgalomra, ki- és beutazások szabályozására vonatkozó parancsait, 

utasításait, munkaterveit, összefoglaló jelentéseit, valamint a levéltári adatbázisban a 

Balaton, Berlin, NDK, NSZK, IBUSZ keresőszavakra találatot adó dossziékat, melyek 

között főleg munka-, vizsgálati és objektum-dossziékat találtam.  

A berlini Stasi-levéltárban áttanulmányoztam az MfS magyarországi tevékenységére, 

a két állambiztonsági szerv együttműködésére vonatkozó iratokat, melyeket főként a VI.
19

 

és a IX.
20

 Főosztály, az Abteilung X.
21

 és a ZKG
22

 iratcsoportok őriznek. Ezen a ponton is 

különbséget kell tennünk a magyar és az egykori NDK állambiztonsága között: amíg a Stasi 

állományát, intézményi struktúráját és technikai felkészültségét tekintve sokak szerint a 

                                                 
14

 A továbbiakban: ÁBTL 
15

 A továbbiakban: MNL OL 
16

 A továbbiakban: OSA 
17

 Bundesarchiv, a továbbiakban: BArch  
18

 A továbbiakban: BM NKO 
19

 VI. Főosztály, a határőrizet, a turista- és utasforgalom ellenőrzéséért felelős főosztály. In: Tantzscher, 

Monika: Hauptabteilung VI: Grenzkontrollen, Reise- und Touristenverkehr. MfS-Handbuch, Teil III/14. 

BStU. Berlin. 2005. p. 6. 
20

 IX. Főosztály, az MfS Vizsgálati Főosztálya. In: Gieseke, Jens: Der Mielke-Konzern. Die Geschichte der 
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legjobb és – az ország lakosságszámához viszonyítva – a legnagyobb állambiztonsági 

szervezet volt a szocialista országok között,
23

 addig a magyar állambiztonság ebben a 

korszakban már „csak” a BM-be ágyazottan, az NDK-belihez képest sokkal kisebb 

létszámmal működött, és sokkal kevesebb embert tartott megfigyelése alatt.
24

 Mindezek a 

szervezeti, strukturális különbségek forrástani szempontból is alapvetően meghatározzák a 

két állambiztonsági szerv által keletkeztetett és jelenleg a levéltárakban található 

iratállományokat. 

A Stasi működéséből és felépítéséből adódóan a már említetteken kívül nagyon 

kiterjedt azoknak az osztályoknak és alosztályoknak a köre, amelyek iratai között a kutatás 

során releváns dokumentumokat találtam. A 20. század második felének magyar 

történelmére vonatkozóan is korábban elképzelhetetlen mennyiségű levéltári forrással 

rendelkezünk, melynek jelentős része az egykori állambiztonsági szervek által 

keletkeztetett irat,
25

 azonban ehhez viszonyítva is többszörös mennyiségű, egészen 

pontosan 111 km-nyi levéltári irattal, állambiztonsági jellegű dokumentummal rendelkezik 

a BStU levéltára.
26

 Ebből a mennyiségi jellegű forrástani adottságból is következően a 

vonatkozó magyar iratállomány többszörösét, ca. 90.000 oldalnyi iratot tekintettem át 

Berlinben. 

Az MfS egykori egységei közül a VI. Főosztály az idegenforgalom és az utazások 

ellenőrzésére specializálódott, az 1970-es átszervezés nyomán a magyarországi operatív 

csoport is ehhez az egységhez került. Ettől kezdve rengeteg releváns munkatervet, 

összefoglaló jelentést, iránymutatást, feljegyzést olvashatunk az állományban, amelyek a 

balatoni operatív csoport munkájának szervezésére és munkájának irányítására vonatkozó 

alapvető információkat tartalmaznak.  

A magyar szervekkel való együttműködés iratainak másik jelentős lelőhelye a HA IX, 

vagyis a Vizsgálati Főosztály, mivel ezen az egységen keresztül zajlott az NDK-

állampolgárokat érintő ügyek közös kivizsgálása, feldolgozása, illetve a Magyarországon 

elfogott kelet-németek átadása, majd ügyeik további vizsgálata. A „baráti országok 
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állambiztonsági szerveivel való együttműködés” általános iratai, a munkaértekezletek 

előkészítései, munkatervei és beszámolói pedig a magyar BM Nemzetközi Kapcsolatok 

Osztályának megfelelő Abteilung X. iratcsoportjában találhatók, ami több száz, egyenként 

ca. 1000 oldalas levelezést tartalmazó aktát jelent. 

Állambiztonsági iratokról lévén szó, sosem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy az 

adott témában létezett dokumentum megsemmisült, vagy még nem található meg a speciális 

levéltári állományban. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt az aspektust sem, hogy melyek 

azok a pontok, melyek azok az időszakok, jelenségek, amelyekről nem találunk jelentést. 

Eltekintve ennek említett lehetséges okaitól, feltételesen, de mégis következtetéseket 

vonhatunk le az állambiztonság tevékenységi körére és figyelmének, érdeklődésének 

változásaira vonatkozóan abból is, hogy miről, kiről nem készült jelentés. Még beszédesebb 

lehet, ha egy témáról egy bizonyos ideig készültek összefoglaló jelentések, majd egy idő 

után azokat már nem találjuk meg a kutatható anyagok között.
27

 

Az állambiztonsági iratok mellett a MNL OL-ban átnéztem az IBUSZ töredékes 

iratait, melyek azonban sajnálatos módon nagyon hiányosak, így a dolgozatban nem 

tudtam azokat felhasználni. A MNL Digitális Archívumában az MSZMP KB- és PB-ülések 

jegyzőkönyveinek az idegenforgalomra, illetve a Balatonra vonatkozó anyagait olvastam 

át, az OSA levéltárában a balatoni idegenforgalomra és az NDK-ra vonatkozó 

sajtógyűjteményt, az OSA Online archívumban pedig a BM Parancsgyűjtemény releváns 

tételeit néztem át. 

A berlini Bundesarchivban az NDK idegenforgalmával kapcsolatos iratokat 

vizsgáltam, melyek főként az NDK Közlekedési Minisztériumának anyagai között 

találhatók meg. Átnéztem mindazokat a jelentéseket, melyek az NDK idegenforgalmának 

fejlődéséről, irányairól, a korlátozott utazási szabadság ellenére is növekvő mértékéről és 

annak várható tendenciáiról készültek. Szembetűnő volt, hogy az idegenforgalom 

fejlődését elemző iratokban is folyamatosan felbukkantak az állambiztonsági szempontok. 

A statisztikai adatokat minden esetben a Stasihoz is eljuttatták, a határátlépőkre vonatkozó 

adatok pedig eleve a Stasi felelős egységétől érkeztek – ha beérkeztek egyáltalán. A két 

ország idegenforgalmi statisztikai adatai és adatfelvételi és összehasonlítási módszerei 

közötti különbségek jól kirajzolódtak az adatok és az összefoglaló jelentések elemzése 
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során, ami egyúttal tovább nehezítette a korabeli turizmus visszamenőleges 

rekonstruálhatóságát.  

A dolgozat elsősorban állambiztonsági levéltári iratok feldolgozásán alapszik, de nem 

lenne teljes az idegenforgalom és állambiztonság nemzetközi összefüggéseiről rajzolt kép, 

ha azok kiegészítéseként nem használnék fel további különböző forrásokat is. Kiemelten 

fontosak a korszak idegenforgalmára vonatkozó statisztikai adatok, az idegenforgalom 

révén be-, illetve kiutazó forgalom ellenőrzésére irányuló országos rendeletek és kétoldalú 

megállapodások, a két állambiztonsági szerv együttműködését meghatározó nemzetközi 

jogi szerződések, valamint a belügyi munkát, a munkatársak továbbképzését szolgáló 

korabeli publikációk, tankönyvek. 

A már említett levéltárak mellett kutatásokat végeztem magyarországi és 

németországi könyvtárakban, ahol főleg a tárgyalt korszak idegenforgalmának történetére 

vonatkozó forrásokat, illetve szakirodalmat ismertem meg a releváns statisztikai adatok 

mellett. Magyarországon a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban (FSzEK), annak Budapest 

Gyűjteményében, az Országos Széchenyi Könyvtár (OSzK) Plakát- és 

Kisnyomtatványtárában, a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari 

és Idegenforgalmi Főiskolai Kar (BGF KVIF) Idegenforgalmi Szakkönyvtárában, valamint 

a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában végeztem kutatásokat.  

Főleg a témát érintő szakirodalom, az állambiztonsági tevékenység feldolgozására 

vonatkozó eddigi kutatási eredmények megismerése céljából folytattam kutatásokat az 

alábbi külföldi könyvtárak releváns állományában: a BStU könyvtárában, a Berlini 

Központi Tartományi Könyvtárban,
28

 a Berlini Városi Könyvtárban,
29

 a Berlini Állami 

Könyvtárban,
30

 valamint a müncheni Ludwig Maximilian Egyetem Egyetemi 

Könyvtárában
31

 és az Osztrák Nemzeti Könyvtárban.
32

 A témát érintő szakirodalom 

megismerése szempontjából kiemelten fontos a berlini BStU levéltár szakkönyvtára, mely 

– valószínűleg egyedülálló módon – kizárólag a titkosszolgálatok és állambiztonsági 

szervek történetére vonatkozó munkák gyűjtésére szakosodott nyílvános könyvtár. Itt őrzik 

továbbá az egykori MfS „főiskola”, a Juristische Hochschule Potsdam könyvtárából 

megmaradt állományt is, mely felbecsülhetetlen történeti forrásértékkel bíró gyűjtemény a 

kutatók számára.  
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A FSzEK-ban, az OSzK Plakát- és Kisnyomtatványtárában, és a BGF KVIF 

Idegenforgalmi Szakkönyvtárában átnéztem mindazokat a korabeli, idegenforgalommal 

foglalkozó munkákat, melyek megismerése hasznos támpontokat adott a témám hátterét, 

keretét adó idegenforgalom fejlődésének, a statisztikai adatok hátterében húzódó 

tendenciáknak felvázolásához. Továbbá megismertem mindazokat a fellelhető 

idegenforgalmi prospektusokat is, melyek a szocialista és a nyugati országokból érkező 

vendégek számára készültek. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában a 

Statisztikai Évkönyvekből, valamint az Idegenforgalmi Statisztikai Évkönyvekből 

kigyűjtöttem mindazokat az adatokat, melyek a szocialista és a nyugati országokból érkező 

turistákra, az idegenforgalom fejlesztésére, valamint Magyarország idegenforgalomból 

származó bevételeire vonatkoznak. A könyvtár Benedek Ferenc Jogi Szakkönyvtárának 

állományában kutattam az itt található Belügyi Szemle című szakfolyóirat idegenforgalmi 

ellenőrzéssel, kelet-, és/vagy nyugat-németek által elkövetett bűncselekményekkel 

kapcsolatos cikkeit, valamint a korszakban a ki- és beutazó idegenforgalomra vonatkozó 

törvényeket, rendeleteket, határozatokat, és a nemzetközi jogi háttérrel kapcsolatos 

szakirodalmat.  

A levéltári kutatásokkal párhuzamosan kezdtem további, főleg a téma 

társadalomtörténeti, életmódtörténeti aspektusait megvilágító forrásokat, képeslapokat, 

újságcikkeket, idegenforgalmi prospektusokat, utikönyveket, szépirodalmi műveket is 

gyűjteni. Különösen érdekes források azok a képeslapok, melyeket a vizsgált korszakban a 

Balatonnál nyaraló NDK- és NSZK-állampolgárok írtak, és küldtek haza. Ezek szövegei 

alapján is alátámasztható Magyarország, ezen belül is a Balaton különleges helyzete és 

szerepe a német-német kapcsolatok alakulásában, és a szocialista országok 

idegenforgalmában. Nem tartozik kutatásom elsődleges módszereihez az interjúkészítés, az 

oral history, de néhány egykori határőrrel, határőrparancsnokkal, a Balatonon kelet-, illetve 

nyugat-németeket nyaraltató magyar, illetve itt nyaraló kelet- és nyugat-német családdal, 

valamint az idegenforgalomban dolgozó személlyel általam, vagy más által publikált 

kutatások keretein belül készített interjú is szinesíti és egészíti ki a BM és a Stasi 

parancsok és iratok, valamint a törvényi háttér, és az idegenforgalmi statisztikai adatok 

által kirajzolódó képet. 

A dolgozat végső verziójába nem került bele minden fent felsorolt forrástípus, és a 

téma bizonyos aspektusai háttérbe szorultak a Stasi operatív csoportjának történetére 

fókuszáló feldolgozás során. Mégis fontosnak tartom hagnsúlyozni, hogy mindezek a 

különféle történeti források és a széleskörű korabeli, illetve aktuális szakirodalom 
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megismerése nagy mértékben hozzájárult a témáról alkotott összképhez. Azokat a kutatási 

eredményeket, melyek nem kerültek bele a disszertációba, már korábbi tanulmányaimban 

publikáltam, vagy jövőben tervezett munkáim között szerepelnek. 
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1.2.2. Állambiztonsági iratok – mint történeti és társadalomtörténeti források 

 

Az állambiztonsági szolgálatok tevékenysége során keletkezett iratok nem csak a történeti 

kutatások számára jelentenek hihetetlen mennyiségű és tartalmú forrást, hanem a 

hétköznapi emberek, a média számára is roppant érdekesek lehetnek. A két megközelítés 

alapvetően különbözik egymástól, vannak azonban közös pontok is. Mivel dolgozatom 

jelentős részének állambiztonsági iratok a forrásai, fontosnak tartom ezek különböző 

értelmezési lehetőségeiről külön is szólni.  

Az állambiztonsági szervek tevékenysége, az idegenforgalom ellenőrzése során 

keletkezett iratok az emberek hétköznapi életét befolyásoló diktatúra működését teszik 

érthetőbbé, és a hatalom által kreált ellenségképet, az önmaga számára munkát és feladatot 

teremtő, bürokratikus hivatali monstrummá váló állambiztonsági szervek működését 

érzékeltetik. Egyre több publikációban, tanulmánykötetben, konferencián jelenik meg a 

kérdés: miről szólnak valójában az állambiztonsági jelentések?
33

 A mindenkori ország 

politikatörténetéről, az állambiztonsági szolgálatokról, vagy a társadalomról? Az 

állambiztonság működése, logikája, a hatalommal való kapcsolata, a hatalom valódi arca 

rajzolódik-e ki belőlük? Vagy az ország lakóiról, az emberekről, gondolkodásukról, 

életmódjukról szólnak? Megismerhető-e belőlük, általuk a hatalom és a társadalom, az 

állambiztonság és a társadalom, illetve a hatalom és az állambiztonság viszonya?
34

  

Valószínűleg mindegyik válasz igaz, mindez attól függ, melyik kutatói kérdést 

tesszük fel a jelentések olvasása közben. Továbbá felállítható a kutatási irányok időbeli 

sorrendje is: a közvélemény első kérdése, hogy ki volt ügynök?
35

 A kutatók első kérdései a 

szervezet működésére, felépítésére, az állambiztonságnak a társadalom egyes konkrét 

szegleteiben (értelmiség, egyház, oktatás, tudomány, munkahelyek) kifejtett 

tevékenységére vonatkoztak. Mint a német és a magyar példa is mutatja, másfél évtizeddel 

a rendszerváltás után következik be a tudományos kutatásokban az a hangsúlyeltolódás, 

amelynek lényege, hogy más szemmel, más szempontrendszerrel kezdik olvasni, 

újraolvasni az állambiztonsági levéltárak dokumentumait a kutatók. 

Az állambiztonsági szolgálatok iratai több jelentési szinten is értelmezhetők. 

Elsődleges jelentésükben egy-egy konkrét esetet írnak le, amelynek szereplőit, helyszíneit, 
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eseményeit ismerhetjük meg. Kirajzolódik ezen túl az állambiztonsági szolgálatok 

működésére, felépítésére, módszereire vonatkozó ismeretanyag. A jelentések vizsgálhatók 

nyelvészeti szempontból is.
36

 Egyes jellegzetes szavak, szófordulatok, nyelvtani 

szerkezetek sajátos állambiztonsági nyelvezetet, egy rideg és kiszámíthatósága ellenére 

mégis irracionális világot hoznak létre, hozzátartoznak a jelentések által keltett 

atmoszférához, a korhoz. Ennek a sajátos nyelvnek a nem-ismerete csak tovább fokozza a 

kiszolgáltatottság érzését – még az iratok több évtizeddel későbbi olvasása közben is, 

amikor már állambiztonsági szótárakat
37

 is használhatunk, melyek feloldják az összes 

rejtélyes rövidítést és kifejezést. 

Talán e jelentési szintek alatt – vagy fölött? – találjuk meg a további szemantikai 

szinteket. Az elsődleges olvasat alatt, mögött, fölött feltárul először a hatalom eszközeként, 

szemeként és füleként működő állambiztonság struktúrája, működési mechanizmusa, 

gondolkodásmódja, és a hatalom által az adott ország lakosságáról alkotott torz, a 

folyamatos megfigyelő szemüvegén – távcsövén – keresztül látott kép. Ebben a torz 

tükörben pedig feltárul a folyamatosan megfigyelt társadalom torzított emlékezete, 

többszörös fénytörésben jelenik meg önmagáról alkotott képe, viszonya a hatalomhoz, a 

hatalmat a hétköznapi ember számára szimbolizáló állambiztonsághoz és önmagához.
38

 

A titkos munkatárs, a „besúgó” megfigyelője ugyan egy társadalomnak, egy kis 

közösségnek, de egyben tagja is annak, amit észrevesz és kiemel, az róla magáról is és a 

megfigyelt közösségről is egy pótolhatatlan forrásértékű pillanatfelvétel. A nyaralás 

hétköznapi, triviális tevékenységét leíró állambiztonsági iratokat társadalomtörténeti 

forrásként is felhasználhatjuk: megrajzolható lenne a magyarországi idegenforgalom 

története egy állambiztonsági megfigyelő szemüvegén keresztül is. Ennek eredménye 

azonban egy nagyon sajátos, torzított kép lenne, mely még annyira sem közelítene a 

„valósághoz”, mint amennyire azt bármilyen egyéb források összevetésével elérni véljük. 

Ez az új szemléletű irat-olvasási mód egyben egy egészen új, illetve az eddigiekhez 

képest más képet ad az egykori NDK állambiztonságáról is. A Stasi nem csak a rendszer 

ellenzékéhez soroltakkal szemben lépett fel, hanem a „csendes többség” életét is alapjaiban 

befolyásolta. A hétköznapi élet minden területére behatoló, tabuvá és ezáltal mítosszá váló 
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hatalomgyakorló szerv volt, mely egyszerre lehetett végrehajtó eszköze a párt akaratának, 

védelmezője hatalmának. Önálló életet élő, százkarú polip volt, amely az állampolgárok 

állandó és teljes körű megfigyelésének megvalósítására törekedett, még a „felhőtlenként” 

megélt balatoni nyaralások idején is.  

A rendszerváltás idejére a Stasi az egykori NDK lakosságszámához viszonyítva a 

világ legnagyobb titkosszolgálatává nőtte ki magát, és példa nélküli módon sikerült 

megvalósítania egy társadalom majdnem tökéletes megfigyelését. A lassan kialakuló új-, 

illetve másfajta állambiztonsági irat-olvasási módszer lehetővé teszi, hogy a 

dokumentumok elsődleges jelentése mögötti tartalmat is feltárhassuk. Ennek segítségével 

kirajzolódik, hogyan befolyásolta az állambiztonsági szolgálatok létének több évtizedes 

tudata az emberek mindennapi életét, milyen hatással volt az állampolgárok hétköznapi 

életére, gondolkodásmódjára.  

Az állambiztonsági iratokat dolgozatomban egyrészt az MfS operatív csoportja 

történetét kirajzoló puzzle-daraboknak, intézménytörténeti forrásoknak tartom, másrészt a 

balatoni nyaralásokra vonatkozó forrásként, az életmódtörténet, a hétköznapi élet 

történetének talán legkülönösebb forrásaiként kezelem. A turisták megfigyelése alapvetően 

az állambiztonsági paranoia kiszolgálásának céljával történt. A besúgók jelentései azonban 

az ilyen irányú információéhség kielégítése mellett olyan részleteket is rögzítettek a 

nyaralók mindennapjairól, egyszerű üdülési szokásairól, melyeket más, az életmódtörténet 

szempontjából hagyományosnak tekinthető forrásokból, fényképekből, képeslapokból, 

filmfelvételekből nehezen, vagy egyáltalán nem ismerhetnénk meg.  

Hátborzongató az a logika, ahogyan a kelet-német állambiztonság tisztjei és besúgói a 

megfigyelt nyaralások során kriminalizálták a legsemmitmondóbb tevékenységeket is, 

amiket beleláttak a semmittevő nyaralók unalmas, mindennapi és átlagos cselekedeteibe, 

ahogyan a nyaraló semmittevése gyanússá, illegális tevékenységek előkészületévé vált a 

kelet-német hatalom szemében. A Stasi működését uraló, illetve irányító paranoia egészen a 

Balatonig, sőt, a Fekete-tengerig terjedt, gondolkodásuk szerint, ha egy álmos nyári 

délutánon egy kemping lakókocsijában három férfi behúzott függönyök mögött tartózkodik, 

akkor ők bizonyára éppen kémüzeneteket továbbítanak. Ha két NDK-s lány egy tihanyi 

diszkóban nyugat-német fiúkkal ismerkedik, akkor azt csakis azért teszik, mert új 

ismerőseik segítségével illegálisan át akarnak jutni az osztrák határon.  
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A balatoni nyaralásokról szóló IM-jelenések
39

 még az átlagosnál is 

semmitmondóbbak, ugyanis az emberek többsége az egésznapos strandolások között 

legfeljebb néha kirándul, vagy egy csárdában vacsorázik, de általában és legfőképpen aktív 

semmittevéssel tölti vakációja idejét. Ennek megfelelően a legtöbb balatoni jelentés 

valóban szinte a semmiről szól. Teljesen jelentéktelen információkból írnak összefoglaló 

jelentéseket és további feladatmeghatározásokat az MfS hivatásos munkatársai, illetve, ami 

a legrosszabb: összefüggéseket és ellenséges tevékenységet keresnek minden sor között. 

Sőt, nem csak keresnek, hanem szinte minden esetben találni is vélnek…  

A Magyarországon nyaraló kelet-németek felszabadultak voltak, naivak, barátkozók, 

nyitottak, amilyenek az emberek általában a nyaralásukkor, a szabadságukat töltve 

felszabadultak, ahogyan mondjuk is, szabadságon vagyunk, azaz szabadok vagyunk. Éppen 

ezeket a felszabadult pillanatokat, a gyanútlanságot, az NDK szürke, a Stasi által behálózott 

hétköznapjaiból való kiszabadulás és felszabadulás friss élményét, a családi és baráti idillt, 

szövődő szerelmeket, eltervezett házasságok pillanatait, pancsolást, fagyizást, horgászást, 

örömöt, békét és nyugalmat lesik ki. Csak a kelet-német Belügyminisztérium 

munkatársainak, vagy a néphadsereg főállású tisztjeinek a nyaralása során készült 

megfigyelési iratokban sejti a Stasi, hogy a megfigyelt célszemély is sejt valamit az őt 

megfigyelőkről. Az átlagos kelet-német turisták minden bizonnyal nem gyanították, hogy 

az otthonról is ismert – vagyis nem-ismert – láthatatlan kísérőik a Balatonnál is jelen 

vannak. 

A másik oldalon viszont élt a permanens gyanakvás, korabeli állambiztonsági 

szófordulattal élve, a „csekista éberség”, hogy minden barátkozás, közvetlenség és 

felszabadultság leple alatt éppen kémjelentéseket adnak át, titkos találkozókat beszélnek 

meg, illegális határátlépést tervező embercsempész bandák tagjai ellenséges propagandát 

terjesztenek, vagy bármilyen más takargatnivalójuk és hátsó szándékuk van a nyaralóknak. 

Éppen az a legrafináltabb a balatoni üdülésekről szóló IM-jelentésekben, hogy kihasználja 

azt a helyzetet, hogy az NDK-sok azért is érezhették annyira jól magukat Magyarországon, 

mert a számukra nyugatiasnak és szabadosnak tűnő országban eszükbe sem jutott, hogy a 

Stasi keze és szeme egészen a Balatonig is elért. 
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1.3. Historiográfiai áttekintés   

 

1.3.1. A téma tágabb történeti és társadalomtörténeti hátterét feldolgozó munkák 

 

Dolgozatom elkészítéséhez több szakterület kutatási eredményeit kellett figyelembe 

vennem, melyek között azonban több szempontból, illetve több ok miatt jelentős 

eltéréseket tapasztalhatunk, azok mennyiségében, illetve a kutatások előrehaladottságában 

is. Leginkább feldolgozott, és így a legtöbb szakirodalom  a korszak nemzetközi 

helyzetéről áll rendelkezésünkre, a hidegháború, a német megosztottság és a kelet-európai 

rendszerváltások történetéről. A határnyitások és rendszerváltások 20 éves évfordulója 

újabb lendületet adott addig el nem végzett alapkutatások, visszaemlékezések, 

dokumentumkötetek, fényképalbumok kiadásához, konferenciák szervezéséhez. 

Lényegesen nagyobb a Stasi történetét feldolgozó munkák sora, azonban ennek 

részterülete, az MfS más állambiztonsági szervekkel való együttműködéseit bemutató 

kutatások köre már jóval szerényebb léptékű.  

A dolgozat keretét adó idegenforgalom és állambiztonság összefüggésrendszere 

többnyire egymástól teljesen elkülönülten, két külön témaként jelenik meg a történeti 

feldolgozás szempontjából. Az állambiztonság tevékenysége iránti nagyobb közérdeklődés 

miatt pedig, nem meglepő módon, sokkal előrehaladottabb ezen terület feldolgozottsága. A 

historiográfiai összefoglalóban legnagyobb hangsúlyt az a néhány munka kapja, melyek 

vagy az egyik, vagy a másik részterület szempontjából, de a két téma, állambiztonság és 

idegenforgalom összefonódására, illetve a két állambiztonsági szerv együttműködésének 

közös pontjaira, összefüggéseire koncentrálnak.  

A historiográfiai áttekintésben az alábbi csoportosítás szerint mutatom be az eddigi 

kutatási eredményeket, illetve tudományos publikációkat: röviden ismertetem a téma 

tágabb nemzetközi történeti hátterét bemutató munkákat, az NDK, a német megosztottság 

történetét, a német egységhez vezető út, valamint a Magyarország történetét és 

társadalomtörténetét feldolgozó alapmunkákat. Fontosnak tartom röviden bemutatni azokat 

a műveket is, melyek a határnyitás, a vasfüggöny lebontásának történetével, annak 

állambiztonsági, vagy idegenforgalmi vonatkozásaival foglalkoznak. Ismertetem továbbá a 

két ország idegenforgalmának fejlődését bemutató, főként társadalomtörténeti jellegű 

írásokat. A két állambiztonsági szerv történetét feldolgozó kutatások és legfontosabb 

munkák mellett helyet kapnak az idegenforgalom állambiztonsági ellenőrzését feldolgozó 
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tanulmányok, kötetek is. Részletesebben mutatom be azokat a kutatási eredményeket 

összegző írásokat, melyek a Stasi egységeinek a többi szocialista ország belügyi szerveivel 

való együttműködését mutatják be.  

Dolgozatom tágabb hátterét a korszak világ- és európai történelme, politikai 

berendezkedésének, majd átalakulásának története adja, melynek óriási nemzetközi és 

magyar szakirodalma közül csak néhány, általam leggyakrabban forgatott alapmunkát 

szeretnék felsorolásszerűen bemutatni. A magyarul megjelent művek közül kiemelkedő 

jelentőségű Fischer Ferenc A kétpólusú világ, 1945-1989 című, tematikus térképekkel is 

gazdagon illusztrált munkája,
40

 melyben a hidegáború egyik legfőbb európai 

konfliktusaként folyamatosan kiemelt szerepet kap a német megosztottság, a berlini 

válságok, illetve a szovjet blokk összeomlásának tárgyalása is.  

Az 1945 utáni német történelmet tárgyaló egyik alapmunka a Manfred Görtemaker 

által írt, magyarul is megjelent A Német Szövetségi Köztársaság története, az alapítástól 

napjainkig című mű.
41

 A terjedelmes kötet címében ugyan csak az NSZK-ra koncentrál, 

annak történetét azonban mindvégig a nemzetközi kapcsolatok változásai, és a két német 

állam viszonyána tükrében tárgyalja egészen az újraegyesítésig. Heinrich August Winkler 

Németország története a modern korban című kétrészes művében
42

 a szerző külön 

fejezetben tárgyalja az 1988-89-es kelet-német menekülthullám kérdését, illetve 

Magyarország szerepét a menekültek helyzetének rendezésében. Mind szakkönyvekként, 

mind alapvető dokumentumokat közlő forráskiadványokként nagyon hasznosak voltak 

számomra azok a Németh István által írt, illetve szerkesztett kötetetek, melyek tematikusan 

tárgyalják az 1945 utáni német történelmet, külön a kelet-német
43

 és a nyugat-német 

állam,
44

 illetve a megosztott egykori főváros, Berlin történetét.
45

  

Az NDK történetét feldolgozó munkák többsége természetesen német nyelvterületen 

jelent, jelenik meg. Az NSZK-ban már a rendszerváltás előtt is több mű foglalkozott a 

kelet-német állammal, a kettéosztottság történetével.
46

 Az NDK felbomlása, gyakorlatilag 

megszűnése óta eltelt több mint húsz év pedig elegendő időnek tűnik ahhoz, hogy a kelet-
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német állam politikatörténetéről, politikai és gazdasági berendezkedéséről megszülető 

alapmunkák
47

 után, az ország és társadalmának helyzete, illetve ellentmondásos viszonya is 

sokféle nézőpontból feldolgozásra kerüljön. A kelet-német állam múltjának feldolgozását 

olyan, a történeti feldolgozás szempontjából is kiemelkedően fontos szövetségi 

intézmények is végzik az egyesült Németországban, mint például a Bundeszentrale für 

politische Bildung,
48

 és a Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
49

 

Alapkutatások finanszírozása, azok könyvsorozatokban való megjelentetése mellett 

szakmai rendezvényeikkel folyamatosan jelen vannak a német közéletben is, folyamatosan 

ismeretterjesztő és oktató programokat szerveznek a fiatalabb generációk számára.   

Az utóbbi években jelentek meg olyan művek, melyek az ország kommunista 

diktatúraként való, egyértelműen negatív megítélése mellett, az ország egykori polgárainak 

emlékezetében élő, többségében sokkal pozitívabb, a hétköznapi életre, a megélt 

élettapasztalatokra vonatkozó oldalát is bemutatják, azt történeti és társadalomtörténeti 

összefüggéseiben elemzik. Ennek az iránynak az ellenpólusaként, ennek a már-már 

unalmasan békés, egyszerre szürke
50

 és bájosan esetlen retró-országimázs
51

 

ellensúlyozásaként is tekinthető az ország történetének legsötétebb lapjait, a Stasi 

tevékenységét és annak áldozatait bemutató, sok esetben személyes visszaemlékezések 

formájában megjelenő művek sora.
52

    

Az NDK történelmének és mindennapjainak ellentmondásos örökségét figyelembe 

véve, illetve éppen ezeken az ellentmondásokon elindulva írta meg művét Ein ganz 

normales Leben címmel
53

 Mary Fulbrook, brit történész. Éppen a kívülálló nézőpontja teszi 

lehetővé számára azt, amit a legtöbb, a témával foglalkozó német történész, mint egykori 

NDK-állampolgár, éppen belső nézőpontja miatt nem tud megtenni. Munkájában egymás 

mellé tudja állítani mindazokat a politikatörténeti eseményeket, a párt, a hatalom 
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megtestesítőit, és a hétköznapi élet tapasztalatait, azokat a tényezőket, melyek alapján az 

NDK alapvetően egy diktatórikus, kommunista állam volt, és azokat a tényeket, személyes 

tapasztalatokat, melyek alapján a nyugati szemmel nézve abszurdnak tűnő hétköznapokat 

állampolgárként megélve „egy teljesen normális életként” értelmeződhettek. Művében a 

társadalomtörténeti nézőpont mellett a szociálpszichológia szempontjai segítségével a 

hatalom és az alávetett lakosság viszonyát is mélyrehatóan elemzi.  

Számtalan kötet jelent meg a legutóbbi néhány évben, már az NDK összeomlásának 

20. évfordulóját megelőzően is, hiszen időközben felnőtt egy új generáció, melynek tagjai 

már nem rendelkeztek saját tapasztalatokkal a kelet-német állam valóságáról. Az eredetileg 

televíziós sorozatként nagy sikerrel vetített, azonos című, Damals in der DDR című kötet
54

 

volt az egyik első, amely újra az NDK történetére irányította a figyelmet, illetve kísérletet 

tett a kelet-német állam történetét, és ellentmondásos emlékezetét mind a kelet-, mind a 

nyugat-német néző- és olvasóközönség számára érthetővé tenni. Hasonlóan tág 

közönséghez szól, de történészi alapossággal íródott a német megosztottságot szimbolizáló 

Berlini Fal és belnémet határ történetét feldolgozó kötet Keiner kommt durch címmel.
55

  

A rendszerváltást megelőző, az NDK összeomlásának egyik fő okának számító, 

menekülthullámmá terebélyesedő kiutazási lázról, annak a rendszert folyamatosan 

gyengítő hatásáról meglepően sok munka született az elmúlt két évtizedben. Az NDK 

létének, politikai berendezkedésének egyik alapja volt, hogy megakadályozza a lakosság 

kivándorlását. A kérdést tárgyaló publikációk a problémakör szinte teljes spektrumát 

körbejárják, a rossz és egyre romló életfeltételektől, munkahelyi karrierlehetőségektől 

kezdve, a kritikus értelmiségieket sújtó intézkedések hatásain, a hatalom és a belügy 

szerveinek a kiutazások megakadályozására tett kísérletein át, egészen a sikeres, vagy 

tragikus személyes történetekig.
56
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A kivándorlás témakörének legfontosabb kutatói közé tartozik Bernd Eisenfeld
57

 és 

Karl Wilhelm Fricke,
58

 akiknek több publikációja is ezt a kérdést elemzi, de a problémakör 

gyakorlatilag minden, az NDK összeomlásának történetét feldolgozó munkában jelentős 

helyet kap. Az Stasi iratokat gondozó levéltárban (BStU) 1995-ben külön konferenciát is 

szenteltek a kérdésnek, melynek kötete egyben forráskiadvány is.
59

 Húsz év távlatából már 

egyértelműen látszik, hogy a kivándorlás mértékének, a menekülthullámnak, a magyar 

határnyitásnak mekkora szerepe volt az NDK összeomlásában, a történeti kutatások és 

elemzések a 20. évfordulóra tették egyértelművé ezen események hatásait és döntő 

következményeit.
60

 

A tárgyalt korszak magyarországi politika-, gazdaság- és társadalomtörténetét 

bemutató legfontosabb munkáknak Romsics Ignác
61

 és Gyarmati György
62

 a szerzői, mely 

kötetekből egyben az ország külpolitikai mozgásterének, nemzetközi kapcsolatainak 

változásait is megismerhetjük. Magyarország külkapcsolatait, az 1956 utáni 

elszigeteltségből való kitörés lehetőségeit Borhi László,
63

 a szovjet-blokk, Magyarország 

és a két Németország viszonyrendszerét Békés Csaba,
64

 valamint Andreas Schmidt-
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Schweizer és Dömötörfi Tibor
65

 tanulmányaiból, míg a német-magyar kapcsolatok 1945 

utáni történetét Ruff Mihály,
66

 Sziklai István
67

 és Masát Ádám
68

 írásaiból ismerhetjük meg. 

Dolgozatom időhatára 1989, a kelet-európai rendszerváltások éve, ami a 

vasfüggönyök lebontásával, a határok megnyitásával a Stasi magyarországi jelenlétét, 

illetve állambiztonság és idegenforgalom közös történetét is lezárja. A témában született 

legtöbb írás szintén a rendszerváltás és határnyitás 20. évfordulójára, 2009-ben született, 

mint például a soproni Pánerurópai Piknik emlékére rendezett konferencia és 

tanulmánykötet.
69

 A Megroppan a világrend című konferencia kötet
70

 a nemzetközi 

kapcsolatok változását, a nagyhatalmak külpolitikai érdekeit és a szomszédos országokban 

zajló változásokat is figyelembe véve tárgyalja az 1989-es év eseményeit, a kötetben Vitári 

Zsolt tanulmánya
71

 mutatja be a két Németországban bekövetkezett változásokat.  

A magyar-osztrák határszakaszon lévő Sz-100-as szovjet típusú műszaki határzár 

elbontásáról született döntés mögött több tényező is szerepet játszott, melyeket Oplatka 

András: Egy döntés története
72

 című kötete mutat be teljes részletességgel. A határnyitás és 

a Berlini Fal megnyitásának történetét az azt megelőző több mint 40 év német-magyar 

kapcsolatainak bemutatásával együtt ismerhetjük meg Horváth István, egykori bonni 

magyar nagykövet és Németh István közös kötetéből.
73

 A határnyitás előzményeit 

tárgyalják Andreas Schmidt-Schweizer és Dömötörfi Tibor
74

 cikkei is.  
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Az állambiztonság szempontjából mutatják be a kérdést Gyarmati György 

tanulmányai,
75

 valamint a határnyitásban legjobban érdekelt három ország – NDK, NSZK, 

Magyarország – külügyi érdekei szempontjából elemzi a helyzetet és a lehetséges 

megoldásokat Tóth Imre.
76

 A budapesti ÁBTL kiadásában jelent meg a Rendszerváltás és 

állambiztonság című tanulmánykötet,
77

 melyben Jobst Ágnes
78

 ír a Stasi Magyarországon 

tartózkodó tisztjeinek a határnyitás idején folytatott tevékenységéről, illetve annak 

előzményeiről. Dömötörfi Tibor
79

 cikke a rendszerváltás, a határnyitás előzményeit a 

balatoni német-német találkozások, illetve azok állambiztonsági ellenőrzése és a német-

magyar kapcsolatok alakulásának tükrében mutatja be. 

A Stasi magyarországi tevékenységének egyik fontos feladata volt a tiltott 

határátlépés miatt elfogott NDK-állampolgárok kiadatása során az ügyek átvétele, illetve 

az elfogott személyek elszállítása Kelet-Berlinbe, ami a téma nemzetközi jogi 

vonatkozásait, a bűnügyi jogsegély területét érinti.
80

 Az évtizedeken át megszokott 

ügymenetnek vetett véget Magyarország csatlakozása a genfi Menekültügyi 

Konvencióhoz, mely témakör nemzetközi jogi vonatkozásaihoz a nemzetközi jog, illetve 

az európai bűntetőjog speciális eseteire vonatkozó szakirodalmak voltak segítségemre.
81

 A 

tiltott határátlépés miatt az 1960-as évek második felében Magyarországon perbe fogott 

NDK- és NSZK-állampolgárok eseteibe enged bepillantást Németh László Sándor és Tóth 

Eszter Zsófia tanulmánya.
82

 

Az eddigi kutatási eredmények feltérképezése során meglepő volt, hogy a vizsgált 

korszak magyarországi idegenforgalma szinte csak társadalomtörténeti munkák részeként 
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szerepel, illetve főként csak nosztalgikus, visszaemlékezésekkel tarkított, nem tudományos 

szempontú munkákban kerül bemutatásra.
83

 A magyarországi idegenforgalom történetében 

ugyan kiemelten szerepel a Balaton, mégsem találunk egyetlen olyan művet sem, amely a 

politika-, a gazdaság és a társadalomtörténet összefüggéseibe ágyazva, komplexen 

feldolgozná a témát.  

Az idegenforgalom történetének megismeréséhez támpontot nyújtanak mindazok a 

korszakban megjelent könyvek, melyek a balatoni, illetve magyar idegenforgalmat leíró 

jelleggel, általában földrajztudományi munkákban mutatják be, mint például az Illés 

István,
84

 valamint Gertig Béla és Lehmann Antal által szerkesztett kötetek.
85

 Hasonlóan 

földrajzi, illetve turisztikai, (bel)kereskedelmi megközelítésű az 1964–től megjelenő 

Idegenforgalom című folyóirat is, melyben a turizmus fejlesztési lehetőségeit elemzik, és 

melynek számai alapvetően a korabeli idegenforgalmi politika elsődleges forrásaként 

hasznosíthatóak. Az idegenforgalom tematikus statisztikai számadatairól kaphatunk képet 

a Központi Statisztikai Hivatal által összeállított Idegenforgalmi Statisztikai 

Évkönyvekből, melyeket 1970–től adtak ki, a korábbi adatokat pedig az országos 

Statisztikai Évkönyvekből ismerhetjük meg.  

A Kádár-kori idegenforgalom fejlődésének tágabb gazdaság-, és társadalomtörténeti 

összefüggéseinek feltárása főként nagyobb összefoglaló munkák keretén belül valósult 

meg, mint például Valuch Tibor,
86

 Horváth Sándor
87

 és Tóth Eszter Zsófia
88

 

társadalomtörténeti írásaiban. Kutatásaik az idegenforgalom történetéhez is fontos 

információkkal szolgálnak: a szabadidő mennyiségének változása, eltöltésének új módjai, a 

hétköznapi élet, a tágabb társadalomtörténeti változások összefüggései tárulnak fel, mint 

például az életmód, a lakáshelyzet, a jövedelmi viszonyok, a motorizáció változásai, 

melyek szorosan összefüggnek az idegenforgalom fejlődésével is. A társadalomtörténeti 

szempontú munkákból kitűnően kirajzolódik az a Kádár-kori Magyarország, ami a kelet-

németek számára oly szabadnak, gazdagnak és színesnek tűnt, a nyugat-németek számára 

pedig roppant olcsó és szórakoztató volt.  
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A történeti feldolgozásban még hiányos az idegenforgalom gazdaságtörténeti 

szempontú feldolgozása, az államilag szervezett üdültetés, annak szervei (pl. IBUSZ, 

Expressz Utazási Iroda, megyei idegenforgalmi szervezetek) és a fokozatosan megjelenő 

magánszféra szerepének feltárása. Az idegenforgalom és politika, gazdaságpolitika 

összefüggéseiről Rehák Géza cikkei
89

 szólnak, melyek érintik az állambiztonsági 

kérdéseket is. A magyar idegenforgalom fejlődésének két ellentmondásos oldalát 

ismerhetjük meg: egyrészt, mint az állam és polgárai számára folyamatos és biztos 

(valuta)bevételeket jelentő gazdasági ágat, ami éppen emiatt élvezett kiemelt figyelmet. 

Másrészt a hozzánk érkező nyugati turisták és az idegenforgalom érdekében fejlesztett 

települések a magyar lakosság számára is vonzóak és szemléletformálóak voltak, azonban 

az idegenforgalmi bevételek nyomán terjedt a „nem szocialista magatartás, a 

haszonszerzés”, ami a pártvezetés egy részének negatív véleményét váltotta ki.
90

 

Az idegenforgalom fejlődésének társadalmi hatásait elemzi Horváth Sándor 

tanulmányában,
91

 melyben azt a sajátos kölcsönhatást mutatja be, amit a nyugati turisták 

magyarországi jelenléte, a számukra hivogatóan berendezett Váci utcai kirakatok 

jelentettek a hétköznapi sétáló pestiek fogyasztási szokásaira. A legjelentősebb turisztikai 

célpontok, Budapest és a Balaton a településrendezés, a közterek rendezettsége 

szempontjából is kiemelt figyelmet kaptak, és itt az országos átlagnál jobb színvonalú 

árukínálat várta a turistákat. Mindez elsősorban a valutával fizető nyugati vendégeknek 

szólt, de a cikk kiemeli ezeknek a „kirakat-helyeknek” a szerepét a magyar fogyasztási 

szokások, az életmód megváltozásában.  

Egy fiatal antropológus kutató, Deme János, olyan Balaton-parti lakókkal készített 

interjúkat dolgoz fel tanulmányában,
92

 akiknél a rendszerváltás előtt kelet- és/vagy nyugat-

németek nyaraltak. A nosztalgikus visszaemlékezésekből kirajzolódik a korszak sajátosan 

magyar, a kádári gulyáskommunizmusra jellemző maszekolással, fusizással, háztájizással 

működtetett idegenforgalma, ami az állami redisztribúció hiányait mindkét fél – a nyaralók 
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és a nyaraltatók – számára is élhetővé és működőképessé tette. Az 1989-es nyár eseményei 

is felvillanak Tatay Sándor: A szezon vége című kötetében,
93

 melyben a Badacsony 

szőlőspincéi között sátrazó, majd egyik napról a másikra eltűnő kelet-német családok és a 

határnyitás az események háttereként jelenik meg.   

Egy historiográfiai vázlatnak általában nem része szépirodalmi művek bemutatása, de 

a témához nagyon szorosan kapcsolódik Dalos György Balaton-brigád
94

 című regénye, 

melynek konkrét története ugyan fikció, de a szerző alapos levéltári kutatásokat is 

folytatott az anyaggyűjtés során. A történet 1989 nyarán a Balaton partján játszódik, és az 

eseményeket az operatív csoportot vezető Stasi-tiszt szemszögéből ismerhetjük meg, 

egészen a határnyitás napjaiig, illetve az NDK felbomlásáig. A balatoni német-német 

találkozásoknak állít irodalmi emléket továbbá Barbara Bollwahn Der Klassenfeind und 

ich,
95

 Az osztályellenség és én, valamint Ingo Schulze Adam und Evelyn,
96

 Ádám és 

Evelin című regénye, mely nemrég magyarul is megjelent.   

A balatoni német–német találkozásokat mutatja be az a kötet, mely a berlini 

Collegium Hungaricumban megrendezett, és a balatonfüredi Vaszary Villában is kiállított 

azonos című tárlat kísérőkötete.
97

 Korabeli német nyaralók visszaemlékezései mellett a 

német idegenforgalomra és annak állambiztonsági ellenőrzésére vonatkozó írásokat is 

olvashatunk. A kötet a kiállításon bemutatott élettörténetek rövidített, szerkesztett 

változatait is tartalmazza, melyeket olyan egykori kelet- vagy nyugat-német állampolgárok 

mesélnek el, akiket családjuktól, barátaiktól szakított el a hermetikusan lezárt bel-német 

határ, illetve a Berlini Fal. A személyes történetek és a rövid tanulmányok mellett két 

olyan író – Barbara Bollwahn és Dalos György – visszaemlékezéseit is olvashatjuk, akik 

regényeikben ábrázolták a balatoni nyarakat. A kötetet egy, az 1989-es változásokkal, a 

határnyitás eseményeivel foglalkozó fejezet zárja.   

Meglepően nehéz volt szakirodalmat találni a rendszerváltás előtti német-német 

idegenforgalomról is. Különös kiadvány az Urlaub und Tourismus in beiden deutschen 

Staaten,
98

 Nyaralás és turizmus a két német államban című füzet, mely az 1980-as évek 

elején jelent meg Bonnban. A kötet tájékoztató jellegű adatokat publikál, azonban nem 
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vesz figyelembe olyan alapvető különbségeket a két Németország idegenforgalmában, 

mint például az állam, a szakszervezet, és a monopol helyzetben lévő utazási iroda, az 

RDDR
99

 szerepvállalásának túlsúlya az NDK-ban, szemben a magánszféra meghatározó 

szerepével az NSZK-ban.  

Az NDK idegenforgalmának feldolgozása sem történt még meg teljeskörűen az elmúlt 

20 évben. A legutóbbi évekig csak tanulmányok, cikkek foglalkoztak a kérdéssel, illetve a 

téma az NDK-ra jellemző szabadidő-felhasználással
100

 és fogyasztói szokásokkal 

foglalkozó
101

 munkákban jelenik meg. Hangsúlyozni kell, hogy a még a rendszerváltás 

előtt, az NDK-ról nyugat-német területen megjelent munkákat nem csak ideológiai 

meghatározottságuk, hanem statisztikai adataik pontossága szempontjából is kritikusan kell 

kezelnünk. Fontos megemlíteni Claudia Andrea Müller tanulmányát,
102

 amelyben a kelet-

német utazási szokásokat a többi szocialista országgal összehasonlítva tárgyalja. A kelet- 

és nyugat-német viszonyrendszerbe, a nagyhatalmi erőtérbe ágyazottan elemzi az 1945 

utáni német utazási szokásokat Christopher Görlich tanulmánya.
103

  

Szinte az egyetlen munka a témában Heike Wolter: „’Ich harre aus im Land und geh, 

ihm fremd’. Die Geschichte des Tourismus in der DDR.” című kötete,
104

 mely azonban 

elsősorban az NDK belföldi idegenforgalmára koncentrál. A munka mélyrehatóan elemzi a 

központi tervutasításokkal működtetett idegenforgalom szereplőit, mindazokat a 

szervezeteket, intézményeket, melyek a turizmus szervezésében részt vehettek, valamint 

mindazokat a törvényi szabályozásokat, melyek valamilyen módon befolyásolták a korszak 

idegenforgalmát. A munka azonban csak egy rövid fejezetben foglalkozik a szocialista és 

nyugati országokba irányuló utazások bemutatásával, illetve külföldi kitekintéssel, 

összehasonlítással.  
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Az NDK-ban, illetve a környező szocialista országokban töltött nyaralások 

emlékezetét dolgozza fel szisztematikusan az a kötet, melyben az üdülésekről készített 

interjúk tematikus bemutatása révén kaphatunk képet a korszak jellegzetes utazásairól.
105

 

Magyarország a nyugatias konzumkultúra országaként, Budapest pedig világvárosként 

jelenítődik meg a visszaemlékezésekben, melyek között helyet kap a balatoni túlzsúfoltság, 

és a kelet-német turisták egyre nagyobb mértékű pénzhiánya is a korszakban. 

A Balaton-parti német-német találkozások történetével az idegenforgalom fejlődése, 

majd 1989 utáni drasztikus hanyatlása szempontjából eddig mindössze két, turisztikai 

tematikájú, főiskolai szakdolgozatban találkoztam. Az egyik a linzi Johannes Kepler 

Egyetem gazdaságtudományi szakán született Tourismus am Plattensee – Ferienregion 

Plattensee als Treffpunkt für Ost und West unter besonderer Berücksichtigung der 1980er 

Jahre,
106

 Turizmus a Balatonnál – A balatoni idegenforgalmi régió mint Kelet és Nyugat 

találkozási pontja, különös tekintettel az 1980-as évekre címmel, a másik pedig a 

Budapesti Gazdasági Főiskolán íródott, a Rendszerváltás hatása a Balaton déli partjának 

idegenforgalmára
107

 címmel. 
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1.3.2. A magyar és a kelet-német állambiztonsági szervek történetét feldolgozó 

kutatások  

 

Kutatásaimhoz elengedhetetlenek mindazok az alapkutatások, melyek a magyar és a kelet-

német állambiztonsági szervek intézménytörténetét, felépítését, működését, irányítási 

elveit, szervezetei struktúráját dolgozzák fel, illetve az állambiztonsági iratok 

kutathatóságával foglalkoznak, melyeket azonban azok mennyisége miatt tételesen itt nem 

mutatok be. Mivel a téma kutatása, alapjainak lefektetése csak 20 évvel ezelőtt, a 

rendszerváltást követően, illetve az állambiztonsági iratokat kezelő levéltárak megnyitása 

után indulhatott meg, sok esetben a számomra legfontosabb eredmények cikkek, vagy 

tanulmánykötetekben megjelent publikációk. Ki kell emelni az állambiztonsági iratokat 

kezelő budapesti levéltár
108

 által kiadott köteteket,
109

 illetve a levéltár internetes folyóiratát, 

a Betekintőt.
110

 A magyar állambiztonsági iratok kutathatóságának jogi szabályozásával 

kapcsolatos Trócsányi Sára munkája, melyben nem csak a magyar, hanem a többi egykori 

szocialista ország jogi gyakorlatát is megismerhetjük.
111

     

Kutatásaim szempontjából különösen fontosak azok az alapkutatásokat dokumentáló 

tanulmányok, melyekből kiderül, hogy az állambiztonság átszervezései során, mikor, mely 

egységekhez került az idegenforgalom ellenőrzése, illetve a baráti szervekkel való 

kapcsolattartás, mint például Krahulcsán Zsolt
112

 és Cseh Gergő Bendegúz
113

 írásai. 

Kijelenthetjük azonban, hogy a magyar belügyi, államvédelmi szervek történetét 

feldolgozó munkák között a legtöbb az 1953, illetve 1956 előtti időszakkal foglalkozik, a 

kutatói érdeklődés pedig az utóbbi években fordult nagyobb mértékben az 1956 utáni, az 

1960-as évektől működő állambiztonsági szervek történetének feldolgozása felé. A 
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kutatások másik súlypontja a rendszerváltás eseményeinek állambiztonsági vonatkozásai, a 

téma két kötetben is kiemelt helyet kapott, az Állambiztonság és rendszerváltás
114

, illetve 

’89 Szigorúan titkos. A magyar állambiztonsági szervek munkabeszámolói
115

 címmel. A 

magyar állambiztonsági szervek Moszkvából történő irányítását, illetve a KGB-vel való, 

nem-egyenrangú együttműködést,
116

 a hírszerző szervek tevékenységét,
117

 valamint a 

közös belügyi adatbázis, a SZOUD működtetésének történetét feldolgozó munkák,
118

 

illetve forrásközlések is részét képezik kutatásom kiindulópontjainak.  

Állambiztonság és idegenforgalom összefüggéseinek témakörében főleg a ki- és 

beutazásokat szabályozó adminisztratív eszközöket bemutató munkák vannak túlsúlyban. 

Kiemelkedően fontos ebből a szempontból Krahulcsán Zsolt kétrészes tanulmánya,
119

 

illetve A magyar úti okmányok története 1945-1989 című kötet,
120

 melyben a 

határellenőrzés változásait is megismerhetjük. A témához kapcsolódik a határőrség 20. 

századi történetét feldolgozó, egykori határőrparancsnokok által írt kötet is.
121

 

Forrásértékűek a Belügyi Szemlében a vizsgált korszakban megjelent cikkek, melyek 

közül meglepően sok foglalkozik a külföldiek által elkövetett bűncselekményekkel, tiltott 

határátlépésekkel, az idegenforgalom fejlődése nyomán növekvő bűnözéssel, illetve 

határőrizeti kérdésekkel.
122
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Különösen izgalmas oldalát mutatják be a kérdésnek Havadi Gergő
123

 és Majtényi 

György
124

 munkái, melyekből kiderül, az állambiztonság jelenléte a vendéglátóhelyeken 

több szempontból is „indokolt” volt. A reprezentatív, magas színvonalú vendéglátóhelyek 

ellenőrzésének egyik oka a hatalom képviselőinek, más országok párt-, vagy 

kormánydelegációinak, vagy külföldi, jellemzően nyugati vendégek gyakori látogatása 

volt. Az alacsonyabb színvonalú vendéglátóipari egységek viszont inkább az ügynökökkel 

való kapcsolattartás helyszíneként szolgáltak, ahogyan az Havadi Gergő tanulmánya a 

szocialista vendéglátóipar állambiztonsági ellenőrzésén keresztül bemutatja.  

Az idegenforgalom a külföldi bevásárlási lehetőségek révén a csempészésnek is teret 

adott, amit az ellene irányuló fokozott állambiztonsági és határőrizeti ellenőrzés és 

küzdelem sem tudott megszűntetni. A nyugatról csempészett termékek egyik 

legnépszerűbb köre a divatcikkek széles skálája volt, a csempészett áruknak pedig azonnal 

volt fizetőképes piaca is. Ezt a jelenséget és hatását ismerhetjük meg Medvedev Katalin 

divattörténeti jellegű tanulmányából.
125

 

Az NDK történetének máig legizgalmasabb és egyben a legnagyobb közérdeklődésre 

számot tartó része a Stasi tevékenysége. Az Állambiztonsági Minisztérium története 

azonban nem csak egy jól körülhatárolható szeletét képezi a kelet-német történelemnek, 

hanem szerteágazó tevékenysége, az élet minden területére beszivárgó működése átszőtte 

az egész ország, de még az NSZK egy részének életét is. Emiatt a mindent-átszövő jelenlét 

miatt gyakorlatilag lehetetlen bármilyen tudományos igényű történeti munkát, kötetet, 

tanulmányt, vagy akár fotóalbumot, vagy kiállítást, múzeumot a Stasi szerepének említése 

nélkül készíteni, illetve összeállítani az adott korról. Hiába múlt el már 21 év a 

rendszerváltás, a Stasi feloszlatása, és 19 év az iratait örző és feldolgozó levéltár (BStU) 

megalakulása óta, az érdeklődés nem csak a tudományos életben, hanem a médiában, a 

közéletben, a hétköznapi emberek részéről sem csökken, amit egy-egy felbukkanó botrány, 

„ügynök-sztori” csak tovább fokoz.
126

 

A Stasi történetét leginkább tudományos alapossággal feldolgozó, és az eredményeket 

a legszélesebb közönséghez is eljuttató BStU, annak legfontosabb részét képező levéltára, 

                                                 
123

 Havadi Gergő: Állambiztonság és a vendéglátás szigorúan ellenőrzött terei a szocializmusban. In: Horváth 

Sándor (Szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában. Nyitott könyvműhely. Budapest. 2008. p. 172-186. 
124

 Majtényi György: K-Vonal. Uralmi elit és luxus a szocializmusban. Nyitott Könyvműhely. Budapest. 

2009. 
125

 Medvedev Katalin: Divat és bűnözés az ’50-es, ’60-as és ’70-es években Magyarországon. In: Simonovics 

Ildikó – Valuch Tibor (Szerk.): Öltöztessük fel az országot! Divat és öltözködés a szocializmusban. 

Argumentum Kiadó – Budapesti Történeti Múzeum – 1956-os Intézet. Budapest. 2009. p. 130-147. 
126

 Például: Herbstritt, Georg: Bundesbürger im Dienst der DDR-Spionage. Eine analytische Studie. Analysen 

und Dokumente. BStU. Vandenhoeck & Ruprecht. Göttingen. 2007. 



45 

 

illetve az intézet Bildung und Forschung, azaz Képzés és kutatás  nevű osztálya publikálja a 

kelet-német állambiztonsági szervek történetére vonatkozó legfrissebb kutatási 

eredményeket. Ezen intézmény és munkatársai tudnak és kutatnak a legtöbbet a Stasiról, 

hiszen ez az intézet felelős az Állambiztonsági Minisztérium működése során keletkezett 

összes dokumentumért, azok megőrzéséért, rendszerezéséért, és az említett osztály feladata 

a tudományos igényű feldolgozás, kutatás, forráspublikálás is. A másik sajátosság a BStU 

levéltár munkájában, hogy a német felsőoktatási rendszerben a modernkori történelem 

oktatása és kutatása csak az utóbbi években kezd néhány egyetemi intézetben az NDK és 

annak története felé fordulni. Annak kutatását azonban alapvetően a különböző speciális 

kutatóintézetekre hagyják, a Stasi történeti feldolgozását a BStU levéltár ca. 50 főállású 

kutatóval működő, már említett Bildung und Forschung osztálya fedi le – lényegében a 

szisztematikus forráshozzáférés tekintetében is. 

A BStU helyzete két szempontból is alapvetően eltér a magyarországi, illetve 

gyakorlatilag az összes többi, egykori szocialista ország állambiztonsági szervei történetét 

feldolgozó levéltártól.
127

 Egyrészt az egykori MfS, a szocialista országok közül egyedülálló 

módón, önálló minisztériumként működött, függetlenül a rendőrséget és a közigazgatást 

irányító Belügyminisztériumtól, így annak iratállományát is jóval egyszerűbb elkülöníteni a 

többi állami szervétől, mint például Magyarországon. Azok az iratok, melyek az 1989-es év 

végi iratmegsemmisítési lázat megúszták, fizikailag is az MfS épületeiben maradtak, így 

nemcsak Berlinben, hanem a Stasi vidéki kirendeltségein is gyakorlatilag „csak” a táblát 

kellett kicserélni: Stasi helyett Stasi-iratokat örző levéltár. Ez részben megmagyarázza azt 

is, hogy miért nyíltak meg olyan példátlanul gyorsan ezek a levéltárak a többi egykori 

szocialista országhoz képest. Másrészt hozzátartozik a Stasi-iratok kutathatóságának 

történetéhez, hogy az egykori NDK állami szervei, így a hírszerzés és a kémelhárítás 

szerepét is egy nyugat-német szerv, a BND (Bundesnachrichtendienst, az NSZK hírszerző 

szerve) vette át, ennek következtében a „továbbszolgálók” kérdése sem merült fel olyan 

formában, mint a többi volt szocialista országban – bár a BND több egykori Stasi-hírszerzőt 

is átvett.  
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A legnagyobb nehézséget az okozta a kutatás megindulása során, hogy a Stasi 

hatalmas szervezetét önmaga elöl is rejtette, az egyes ügyosztályok tevékenységét egymás 

előtt is titkosították, emiatt pedig nem létezett egy egységes, a teljes szervezeti felépítést 

bemutató lista, vagy organogram. Nem volt teljes adatbázis az összes főállású 

munkatársról, nem lehetett tudni, melyik ügyosztály, mit csinált, valószínűleg csak néhány 

ember volt a minisztérium vezetésében, aki átlátta az egész szervezeti struktúrát.  

Az 1990-92 közötti időszakban, mielőtt a levéltár megnyitotta kapuit a kutatók és az 

állampolgári kérések előtt, főleg ezeknek, az alapkutatások megkezdését lehetővé tevő 

kérdéseknek a tisztázása zajlott. Legérdekesebb szelete ennek a folyamatnak az, hogy több, 

egykori főállású Stasi-tiszt segítette a kutatókat és levéltárosokat ebben a munkában. 

Gyakorlatilag az ő résztudásaik összeillesztése alapozta meg a BStU működését és 

kutatómunkáját, az alapmunkák kiadását, melynek során egy, a konspiráció miatt 

többszörösen fedett katonai jellegű szervezet működését kell feltárni.  

A BStU levéltár és egyben kutatóintézet munkájáról a kétévente kötelezően kiadott 

tevékenységi beszámolók adnak pontos tájékoztatást,
128

 melyekben az állampolgári és 

hivatali információkérések statisztikája mellett az ismeretterjesztő tevékenységet, a 

tudományos konferenciákat, friss publikációkat, legújabb kutatási eredményeket 

ismerhetjük meg, illetve az újabb kutatási irányok, új nézőpontok is helyet kapnak ezekben 

a kiadványokban. A levéltár könyvtára folyamatosan bővíti és frissíti a Stasi történetére 

vonatkozó, gyakorlatilag teljeskörűnek tekinthető, tematikusan válogatott szakbibliográfiát, 

melynek 2010. decemberi, kutatásaim szempontjából véglegesnek tekintett verziója 567 

oldal terjedelmű.
129

 Ez a hatalmas mennyiség egyben jelzi a téma szakirodalmának 

nagyságát is. 

A Stasi munkájának feltárása egyben élénk politikai és társadalmi igény is volt, így a 

kutatókat sürgette az idő, hogy az első eredményeket, a további kutatásokat, illetve az 

állampolgári információs kárpótlást elősegítő, az iratrengetegben alapvető tájékozódást 

lehetővé tevő, azóta is kézikönyvként használható alapműveket nyilvánosságra hozzák. 

Például az első olyan kötet, ami a Stasi 1989-es aktuális szervezeti felépítését mutatja be, 

1993-ban jelent meg, és három évvel a Stasi feloszlatása után, a címben jelölten is csak 
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előzetes vázlatot ad az MfS szervezeti felépítéséről az 1993 júniusáig feltártak alapján, a 

végleges kutatásokat rögzítő, több mint 400 oldalas kötet csak 1995-ben jelent meg.
130

  

Az alapvető információkat az Állambiztonság anatómiája, történelem, struktúra, 

módszerek című, MfS-kézikönyv alcímű, máig folyamatosan bővített sorozat 

tartalmazza.
131

 Ezen kötetek praktikus érdeme, hogy példányai folyamatos utánnyomás 

mellett nagyon olcsón hozzáférhetőek a levéltárban, illetve szinte mindegyik kötet 

letölthető a BStU honlapjáról is. A hatalmas munkát egy öt fős főszerkesztőbizottság
132

 

koordinálja, az egyes kötetek pedig a Stasi felépítése szerint haladnak, minden főosztály, 

illetve minden nagyobb szervezeti egység, csoport működése, tevékenysége egy-egy külön 

kötetben kapott helyet, melyben az adott egység teljes intézménytörténetét, személyi 

állományának és feladatköreinek változását ismertetik. Szinte mindegyik munka végén 

megtaláljuk az adott egység működését szabályozó, tevékenységükre vonatkozó 

legfontosabb dokumentumokat, így azok egyben forráskiadványokként is szolgálnak. 

Kutatásaim szempontjából az 1989-es szervezeti felépítést,
133

 a rövidítések jegyzékét,
134

 a 

vezető beosztásúak életrajzait,
135

 a főállású állományt,
136

 az ún. IM-hálózatot,
137

 illetve a 

VI.,
138

 a II.
139

 és a XX. Főosztály
140

 tevékenységét bemutató kötetek a leghasznosabbak, 

melyeket kézikönyvként használtam munkám során.  

A levéltár az elmúlt közel egy évtizedben az 1990-es évek során megjelentetett, és 

azóta újabb eredményekkel pontosított publikációkat teljeskörűen, minden szempontból 

kibővítve, a berlini Ch. Links Kiadóval közösen, több esetben CD-mellékleteken 

hozzáférhető forrásközlésekkel együtt adja ki. Ebben a sorozatban jelentek meg olyan, a 
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kutatásom szempontjából is nélkülözhetetlen munkák, mint pl. az Állambiztonsági 

szótár,
141

 Az MfS nyugati tevékenysége,
142

 illetve a besúgóhálózatról szóló, hihetetlenül 

részletes adatokat is tartalmazó három kötetes összefoglaló munka,
143

 valamint a széles 

közvélemény tájékozódását is segítő MfS-Lexikon.
144

 Szintén kiadói együttműködésben 

jelent meg a Stasi nemzetközi kapcsolatait koordináló egységének, a X. Osztály iratainak 

ideiglenes (!) fondjegyzéke
145

 2005-ben.  

A kelet-német állambiztonsági szervek történetévél foglalkozó legnevesebb kutatók, 

mint például Jens Gieseke,
146

 Hubertus Knabe, Georg Herbstritt, Helmut Müller-Enbergs, 

Bernd Eisenfeld, mind a BStU kutatóintézetében dolgoztak korábban, vagy dolgoznak ott 

máig is. Hihetetlenül aprólékos és alapos munkájuk nélkül lehetetlen volna mindaz az 

újraértelmezés, átértelmezés, mélyebb, vagy konkrétabb, például hatalomelméleti,
147

 

jogtörténeti,
148

 társadalomtörténeti,
149

 pszichológiai,
150

 szociálpszichológiai,
151

 vagy 

regionális kutatás,
152

 melyek új irányokat jelöltek ki az utóbbi évek kutatásai között.  

Fontos megemlíteni azt az egyetlen német nyelvű folyóiratot is, a Horch und Guck-ot, 

mely kizárólag a Stasi tevékenységének feldolgozásával foglalkozik,
153

 címe pedig a 
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lefülelni és kilesni szójátékkal a Stasi rendszerváltás előtti közkeletű megnevezésére utal. 

Az évente négyszer, tematikus számokkal megjelenő folyóirat rövid cikkei egyrészt a 

legfrissebb eredmények közzétételét, másrészt főként az érdeklődőknek szóló 

ismeretterjesztést segítik. Témáválasztásaik a Stasi és a társadalom, a hétköznapi élet 

különböző szeleteinek összefonódásai mellett,
154

 az ellenzéki mozgalmak 

tevékenységének,
155

 illetve személyes történetek bemutatásának
156

 is különös figyelmet 

szentelnek. Az egyes számok végén nagyon jó recenziókat és összefoglalókat is találunk a 

legfrissebb megjelenésű kötetekből, ami nagy segítséget jelent a hatalmas mennyiségű 

szakirodalom követésében.  

A titkosszolgálatokról és állambiztonsági szolgálatokról szóló nemzetközi 

szakirodalomban számomra meglepően kis mértékben jelenik meg a Stasi tevékenységének 

feldolgozása. Jellemzően a német kutatók által írt kötetek jelennek meg angol nyelven, 

hozzájárulva ezzel a kelet-német állambiztonságról végzett legfrissebb kutatási eredmények 

nemzetközi elterjedéséhez.
157

 Azokban, a többségében angolszász területen élő és alkotó 

szerzők által írt hatalmas összefoglaló munkákban, melyek a világ titkosszolgálatainak 

történetét dolgozzák fel, feltűnően röviden jelenik meg a Stasi.
158

 Ezekben a kötetekben 

alapvetően a katonai jellegű kémkedés, a hírszerzés, illetve a kémelhárítás története 

ábrázolódik, és nem a szocialista országok politikai rendőrsége, állambiztonsága.
159

 A téma 

egyik legjelentősebb angol nyelvű szakfolyóirata,
160

 The Journal of Intelligence History, 

amely szintén főleg a két világháború, illetve az 1945 utáni időszak, a hidegháború 

nemzetközi hírszerzésének, illetve kémelhárításának történetével foglalkozik.
161

 A kelet-
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német szervek tevékenysége is ebből a szempontból jelenik meg elsősorban, és a cikkek 

többsége sem az ország lakosságának szisztematikus megfigyelését mutatja be.
162

  

Kevés magyar nyelvű munka foglalkozik a Stasi történetével. Ilyenek például Zsidai 

Ágnes
163

 és Jobst Ágnes
164

 tanulmányai a már említett kötetekben, valamint egy német és 

magyar kutatók által Budapesten tartott konferencia tanulmánykötete, melyet Hegedűs B. 

András szerkesztett.
165

 A Stasi történetéről ad áttekintést Trócsányi Sára cikke
166

 is a 

Rubicon tematikus, Állambiztonság – titkosszolgálat című számában.  

Kutatásaimhoz sokban járultak hozzá azok, a Stasi egykori áldozatai által írt 

visszaemlékezések, szépirodalmi művek, melyek egy szökés, áttelepülés történetét, vagy 

„csak” a Stasi munkamódszereit, annak az egyének életére gyakorolt hatását ábrázolják 

megrázó hitelességgel.
167

 Ezeket a műveket ugyan nem tekinthetjük teljesértékű hiteles 

történeti forrásnak, hiszen az emlékezet torzítása, az átélt pszichikai megpróbáltatások, a 

rendszerváltás óta eltelt húsz év történelmi eseményeinek és a személyes élethelyzetek 

következményeit, hatásait nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Azonban ezekből az írásokból 

ismerhetjük meg a kelet-német állambiztonság tevékenységének „hatékonyságát”, az 

egyének életére gyakorolt hatását, a megfélemlítés, az emberi psziché megtörésének 

módszereit.  

 Fontosnak tartom, hogy külön is kitérjek a Stasi baráti országok állambiztonsági 

szerveivel való együttműködése történetének kutatási eredményeire. A KGB mellett – 

minden bizonnyal – az MfS rendelkezett a legkiterjedtebb és legintenzívebb 

együttműködési hálózattal a testvérszervek körében. Kutatásaim keretét alapvetően az ún. 

„meghosszabbított Fal” rendszeréhez tartozó állambiztonsági együttműködések adják, amit 

bővebben a 2.1. fejezetben mutatok be. A témában eddig meglévő kutatási eredmények és 
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azok csoportosítása szempontjából azonban már ezen a ponton röviden ismertetnem kell a 

Stasi együttműködéseinek különböző típusait.  

 Első és legfontosabb kategória természetesen a KGB-vel való együttműködés, ami 

több szempontból is az első helyre kerül, illetve külön kategóriát képez. A szovjetek által 

megszállt kelet-német országrészben gyakorlatilag nem volt meg az a rövid, polgári 

átalakulás lehetőségének látszatát keltő szakasz, mint a többi, szovjet zónába került 

országban.
168

 A szovjet hatalom azonnal megkezdte a nácitlanítást, illetve ezen a címen a 

politikai ellenfelekkel való leszámolást, melyhez a saját, majd a vezetésével megszervezett 

új rendőri, illetve biztonsági szerveket használta fel.
169

 Ezen szervek az NDK 

megalakulása után, 1950-ben gyakorlatilag automatikusan alakultak át Állambiztonsági 

Minisztériummá a szovjetek irányítása mellett.
170

 A szovjet irányítás, iránymutatás, ami 

akár konkrét megrendeléseket is jelenthetett, ugyan egészen a rendszerváltásig megmaradt, 

idővel azonban veszített jelentőségéből, a Stasi az 1970-es, 1980-as évekre a „Cseka”, 

illetve „Dzserdzsinszkij legjobb tanítványává” nőtte ki magát.
171

 Ebből a szempontból 

azonban nem nevezhető valódi együttműködésnek a KGB-vel való kapcsolat, hiszen az 

nem két egyenrangú fél, hanem mindenképpen egy Moszkvából, illetve a kelet-berlini 

szovjet képviselők által diktált együttműködésnek tekinthető, akkor is, ha a korszak 

második felében egyre nagyobb önállóságot mutat a Stasi tevékenysége, különösen a 

nyugat-német hírszerző sikerek nyomán.   

Nagyon jelentős a Stasi történetét feldolgozó szakirodalomban ennek a szovjet 

meghatározottságnak, a KGB felől érkező utasításoknak, munkamódszereknek a 

feldolgozása.
172

 Azonban ennek a kezdeti időszaknak a túlsúlya arányaiban nem olyan 

mértékű, mint a magyar belügyi szervek történetét feldolgozó szakirodalomban. Az elmúlt 

húsz év alapkutatásai kellettek ahhoz, hogy egyre nyílvánvalóbbá váljon, hogy a Stasi által 
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a kelet-német állam szinte teljes lakosságára irányuló, gyakorlatilag pszichikai 

hadviselésnek nevezhető szisztematikus megfigyelés, adatgyűjtés, ellenőrzés, már nem 

szovjet utasításra következett be, hanem a kelet-német állami és minisztériumi vezetés 

teljes körű paranoiájának terméke volt.
173

  

Az állambiztonsági együttműködési rendszerek egyik különösen fontos iránya az a 

szintén a KGB által irányított és diktált hírszerzői munkamegosztás, melyben gyakorlatilag 

az összes kelet-európai állam kötelezően részt vett, és szinte a teljes világot felosztották a 

hírszerzői lehetőségek alapján.
174

 A Moszkvából irányított együttműködést példázza a KGB 

kezdeményezésére létrehozott közös állambiztonsági adatbázis, a SOUD működése is.
175

 A 

téma feldolgozására az egykori állambiztonsági szervek iratait örző levéltárak nemzetközi 

együttműködésében kerülhet sor, aminek révén sikerülhet a fennmaradt iratokból egy 

megközelítőleg teljes képet összeállítani.
176

 Ebben a munkamegosztásban az NDK-nak 

értelemszerűen az NSZK jutott, hiszen a földrajzi közelség és a nyelvi közösség alapvetően 

jó hírszerzői lehetőségeket biztosított.
177

 Itt is érvényes azonban az, ami az ország „belső 

ellenségeivel” szembeni tevékenységre, a Stasi mind mennyiségi, mind minőségi 

szempontból abszolút túlteljesítette a „moszkvai házifeladatot”. Önállóan, saját érdekei 

mentén is jelentős és folyamatos hírszerző és részben kémelhárító munkát végzett
178

 a belső 

nyelvhasználatban csak „Operationsgebiet”-nek nevezett nyugat-német területen.  

A Stasi kétoldalú megállapodásokon alapuló együttműködései is több kategóriába 

sorolhatók. Az egyik típusnak az egyenrangú érdekeken alapuló együttműködéseket 

nevezhetjük, bár a nemzetközi politikai események következtében ezen esetekben is változó 
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tendenciákat figyelhetünk meg. Az MfS kapcsolatait a többi szocialista ország baráti 

szerveivel elsősorban Monika Tantzscher kutatásaiból ismerhetjük meg,
179

 aki több ország 

viszonylatában is feldolgozta az állambiztonsági együttműködéseket.  

Kiemelkedően fontos volt a Stasi számára Csehszlovákia: a Prágai Tavasz 

fejleményei, illetve a Varsói Szerződés államainak közös bevonulása 1968 augusztusában, 

ami állambiztonsági együttműködést is generált.
180

 Hasonló volt Lengyelország helyzete 

is, mivel a földrajzi közelség miatt a Stasi mindig is élénk érdeklődéssel figyelte a lengyel 

eseményeket. Például az 1980-81-es történések feltűnően nagy riadalmat keltettek a kelet-

német állambiztonságon belül is.
181

 Mindkét esetben az volt az egyik fő szempont, hogy az 

ezen országokba utazó kelet-németek ne értesülhessenek az eseményekről, melyekről a 

kelet-német sajtó is gondosan hallgatott. A politikai eseményektől némiképp függetlenül 

folyamatos volt az együttműködés a lengyel és a csehszlovák szervekkel, a lengyel 

kapcsolatok legfontosabb kutatói Jerzy Kochanowski
182

 és Monika Tantzscher.
183

  

A nemzetközi politikai viszonyokat tükrözi az is, hogy nem volt szerződésekben 

rögzített együttműködés a jugoszláv állambiztonsági szervekkel,
184

 ahogyan a román 

belügyi szervekkel sem. A Stasi gyakorlatilag önállóan, a Securitate tudta, de mindenestre 

beleegyezése nélkül, szinte illegálisan volt jelen Romániában, ahol szintén a feltételezett 
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ellenséges nyugat-német tevékenység felderítése volt a céljuk, elsősorban az ott élő 

németek körében, különös tekintettel a német nyelven alkotó írókra.
185

  

Külön kategóriát képeznek az állambiztonsági együttműködések között azok, melyek 

olyan, jellemzően nem európai országok felé irányuló, főleg szakmai segítségről, 

kiképzésről, technikai eszközök eladásáról, használatának betanításáról szólnak, mely 

országok aztán egyben hírszerzői központokként is szolgálhattak a Stasi számára.
186

 

Ugyanezen országok tartoznak abba a kategóriába is, ahonnét cserediákok, 

vendégmunkások érkezhettek az NDK-ba, az ő tartózkodásuk idejére korlátozódó 

megfigyeléseket szintén a küldő ország állambiztonságával közösen végezték.
187

  

A kétoldalú együttműködések másik kategóriája azon országokat öleli fel, melyek a 

„meghosszabbított Fal” rendszerében a Stasi szempontjából 1961 után jelentettek egyre 

fontosabb együttműködési lehetőséget, illetve operatív munkaterületet egy nyugati 

országgal való közös határuk miatt,
188

 vagyis Csehszlovákia, Bulgária és Magyarország. 

Földrajzi helyzete alapján Románia is beletartozott volna ebbe a körbe, azonban a 

kifejezetten hűvösnek mondható román–kelet-német kapcsolatok miatt eleve feltűnően 

alacsony volt a Romániába irányuló kelet-német idegenforgalom, az gyakorlatilag csak a 

bolgár tengerpart felé tartó átutazó forgalomra korlátozódott. A Stasinak az idegenforgalom 

ellenőrzésére, vagyis a disszidálások megakadályozására irányuló tevékenységét eddig 

alapvetően szintén Monika Tantzscher dolgozta fel. Ő készítette el azokat a köteteket a 

levéltári sorozatban, melyek a „meghosszabbított Fal” rendszerét,
189

 illetve a turizmus és az 

utasforgalom ellenőrzésével foglalkozó VI. Főosztály tevékenységét mutatják be, melyhez 

1972-től a baráti országba kihelyezett operatív csoportok is tartoztak.
190

 A 

„meghosszabbított Fal” rendszerének egyik fontos eleme volt az is, hogy a baráti 
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országokba utazó kelet-német állampolgárokat „megvédjék a nyugat-német ellenséges 

fellazító politika” hatásaitól.   

A historiográfiai áttekintésben külön ki kell térni a magyar állambiztonsági szervekkel 

való együttműködések kutatásának eddigi eredményeire. Szintén Monika Tantzscher a 

legfontosabb kutató a magyar és az egykori NDK állambiztonsági szervek 

együttműködésének feldolgozásában, azt bemutató tanulmányával. A „Die Stasi und die 

’Kaffeehaus-Tschekisten.’ Über die geheimdienstlichen Beziehungen der DDR zur 

Volksrepublik Ungarn” című, magyarul is megjelent cikkében
191

 a legkorábbi 

együttműködési tárgyalások felidézésétől kezdve mutatja be röviden a két baráti ország 

állambiztonsági szerveinek közös tevékenységét. A szerző kutatásai során ekkor nem 

találta még meg azoknak az együttműködési megállapodásoknak az eredeti példányait, 

melyekre az iratokban hivatkoznak, és amelyeket az azóta a témában folytatott kutatások 

már feltártak. Monika Tantzscher kutatásait Christian Domnitz folytatja a BStU-ban, aki az 

összes MfS operatív csoport történetének részletes feltárására vállalkozott.
192

 

A magyar állambiztonság más országok belügyi szerveivel folytatott együttműködései 

közül szintén a szovjetekkel való „különös kapcsolat” jelenik meg Baráth Magdolna 

műveiben a legújabb kutatások között.
193

 A legújabb kutatások közé tartozik a román és a 

magyar állambiztonság együttműködésének feltárása Stefano Bottoni részéről, aki több 

tanulmányban dolgozta fel eredményeit.
194

 A magyar és a kelet-német belügyi szervek 

együttműködését mutatja be Dalos György tanulmánya, mely németül és magyarul is 

megjelent.
195

 Az írás elsősorban a személyes tapasztalatok és a BStU levéltárban fellelhető 
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dokumentumok alapján rekonstruálja a két szerv közös tevékenységét, melynek fő célja a 

két ország ellenzéki személyiségei közötti kapcsolattartás megakadályozása volt.  

Néhány további magyarországi tanulmány is foglalkozik a magyar és a kelet-német 

testvérszerv együttműködésével, az egyik ezek közül Jobst Ágnes már említett 

tanulmánya
196

 a Stasi magyarországi jelenlétéről. A témáról sok érdekességet 

megtudhatunk Oplatka András: Egy döntés története című kötetéből,
197

 valamint Dunai 

Andrea tanulmányából
198

 is, mely azonban sajnálatos módon több jelentős tárgyi tévedést, 

elnagyolt megfogalmazást is tartalmaz.
199
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2. A „meghosszabbított Fal” rendszere és Magyarország 

 

 

2.1. A „meghosszabbított Fal” elmélete és gyakorlata  

 

2.1.1. A Berlini Fal felépítése és a kialakuló új állambiztonsági helyzet  

 

A Fal felhúzásának előzményei és közvetlen következményei, a berlini szektorhatár 

lezárásának konkrét eseményei és világhírű képei széles körben ismertek, így ezt csak 

nagyon röviden ismertetem, míg a kelet-német állambiztonságnak a Fal felépítése utáni új 

„operatív helyzethez” való alkalmazkodását részletesebben mutatom be. Mindezen 

események és intézkedések láncolata, egymást kölcsönösen erősítő elemeinek összessége 

jelentette az ún. „meghosszabbított Fal” rendszerét, annak elméleti és gyakorlati oldalát, 

melynek a magyarországi operatív csoport is kiemelt fontosságú eleme volt egészen 1989 

őszéig.  

Németország 1945 utáni megosztottsága már a második világháború végén, a 

fegyverszüneti és béketárgyalások során kódolva volt a megállapodásokban,
200

 ami aztán a 

két győztes nagyhatalom szembenállásának fokozatos kialakulásával párhuzamosan egyre 

kézzelfoghatóbbá és a hétköznapi emberek számára is nyilvánvalóvá vált. A mindennapi 

életet leginkább Berlin zónákra osztása befolyásolta, a legdrámaibb pillanatokat pedig a 

berlini blokád, más néven első berlini válság jelentette.
201

 

Az ország négy megszállási övezetéből kialakuló két blokk egyben a kezdődő 

hidegháborúban szemben álló feleket is szimbolizálta. Az 1949-re két önálló államként 

jogilag is kikristályosodó országok szembenállása, a politikai rendszerek, a 

hatalomgyakorlás ellentétes útjai mellett, azok gazdasági, kulturális, mentalitásbeli 

különbségei is egyre inkább nyilvánvalóvá váltak,
202

 egyre inkább fokozva, majd 

„bebetonozva” a kettészakadó országrészek korábbi korszakokra visszanyúló regionális 

jellegzetességeiből fakadó eltéréseket.
203
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A Marshall-segélyt elfogadó NSZK a „gazdasági csoda” éveit élte, az újjáépítés után 

virágzásnak indult a gazdaság, a kiépülő jóléti állam és fogyasztói társadalom bősége 

tömegek számára hozta el az addig soha nem ismert magas életszínvonalat.
204

 Ezzel 

szemben a többi kelet-európai országhoz hasonló folyamatok zajlottak az NDK-ban. A 

politikai élet szovjetizálásával párhuzamosan a gazdasági életet is teljesen átalakították, az 

államosítások, kollektivizálások ismert folyamatát és a közellátásra gyakorolt 

következményeit pedig a hatalmas jóvátétel kifizetésének kötelezettsége csak tovább 

fokozta.
205

  

Az 1952-ben teljesen lezárt belnémet határon keresztül már csak sokkal nehezebben, 

nagy rizikót vállalva lehetett átjutni.
206

 Azonban egészen a Fal 1961-ben bekövetkezett 

megépítéséig, további kilenc éven át lehetőség volt arra, hogy azok, akik az NDK-ban 

szovjet mintára kiépült államberendezkedéssel nem értettek egyet, vagy egyéni 

boldogulásuk érdekében inkább Nyugat-Németországot választották, átmehettek a Berlin 

nyugati felébe, majd az NSZK-ba.
207

 Az országot tömegesen elhagyók között – mint a 

kivándorlók között szinte minden esetben – többségben voltak a fiatal, jól képzett, jó 

munkaerőnek számító szakemberek. A kivándorlás mértéke már rövid távon is az ország 

lakosságának „elfogyását” vetítette előre, hosszú távon pedig az NDK fennmaradásának 

demográfiai alapját veszélyeztette.
208

 

Az ideológiai ellentétekbe burkolt propaganda valójában gazdasági szükségszerűséget 

takart, az ország működőképességét veszélyeztette a rengeteg orvos, mérnök, tanár, 

szakmunkás kivándorlása.
209

 A Berlint kettészelő szektorhatár lezárására már többször tett 

kísérletet a kelet-német hatalom,
210

 de ezt a lépést végül csak 1961 nyarán, az áttelepülők 

hatalmas számára hivatkozva tették meg: az év januártól a Fal felépítéséig 180.000 fő 

hagyta el az NDK-t.
211

 A számokat az utolsó hónapban felduzzasztotta Walter Ulbricht 

legendás és feltételezhetően szándékosan menekülési pánikot kiváltó megjegyzése június 
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15-én, mely szerint „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten” – vagyis, senkinek 

sem áll szándékában falat emelni.
212

  

A Fal felépítését követően azonban csak rövid időre oldódott meg teljesen a kelet-

német lakosság hermetikus elszigetelése a nyugat-németektől. A véglegesen kettészakított 

családok természetesen nem nyugodtak bele helyzetükbe és minden lehetséges módon 

keresték a találkozás, illetve a nyugati országrészbe való legális, vagy illegális átjutás 

lehetőségét. Az új helyzethez mind a hétköznapi emberek, mind pedig az állambiztonság 

igyekezett alkalmazkodni, a családok a találkozásokhoz az NDK határain kívül kerestek 

lehetőséget, amit a hatalom mindenáron igyekezett megakadályozni, vagy legalábbis 

kontrollálni. A hatalom képviselői számára természetesen a megelőzés volt elsődleges, 

igyekeztek megakadályozni a turizmus révén növekvő számban utazó kelet-németek 

találkozásait rokonaikkal, illetve a nyugati világgal való érintkezés bármilyen formáját, 

mivel a kapcsolattartást alapvetően az NDK-ból való szökések előkészítésének látták. 

A Fal felépítésével sikerült ugyan hermetikusan lezárni a két Németország közötti 

határokat, ám a kelet-németek rövidesen új lehetőségeket találtak, nem csak a rokonaikkal 

való találkozásokra, hanem esetleges disszidálásuk megszervezésére is. A Fal felhúzásával 

egy gyakorlatilag teljesen áthatolhatatlan fizikai akadály létesült az átutazni, vagy 

áttelepülni szándékozók előtt. Ezzel a lépéssel azonban nem szűntek meg mindazok a 

gazdasági, társadalmi és politikai különbségek a két Németország között, melyek az 

áttelepülések elsődleges okai voltak. Ezekhez az okokhoz pedig egy újabb is kapcsolódott: 

a Fal által véglegesen kettészakított családok vágya arra, hogy egy országban élhessenek, 

vagy legalábbis rendszeresen találkozhassanak. 

A kelet-német hatalom állambiztonsága, a Stasi, alapvetően arra törekedett, hogy 

állampolgárainak tervezett disszidálási szándékát szinte már a gondolat megszületésének 

pillanatában „tetten érje”, és már az előkészületeket is megakadályozza. Az ország léte és 

fennmaradása, gazdasági fejlődése szempontjából legfontosabb kérdés, a szakemberek, a 

munkaerő tömeges elvándorlásának megállítása csak rövid időre sikerült. A probléma és az 

elvándorlás megakadályozása továbbra is fontos és 1989 felé közeledve egyre fontosabb 

kérdése volt a kelet-német államnak és állambiztonságának. Az állambiztonság számára, a 

„külső ellenség” felderítése és a belső ellenzék tevékenységének megakadályozása mellett a 

Fal felépítése utáni korszakban is legfontosabb és egyre növekvő fontosságú feladata azon 
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gyanús állampolgárok kiszűrése volt, akikről feltételezhető volt, hogy valamilyen módon 

megpróbálhatják elhagyni az országot.
213

  

Az NDK és az MfS vezetői arra törekedtek, hogy a szocialista országok baráti 

állambiztonsági szerveinek, az ún. testvérszerveknek a segítségével minél hatékonyabban 

kontrollálhassák állampolgáraikat akkor is, amikor azok nyaralásukat töltötték, vagy 

munkájukból kifolyólag az ország határain kívül tartózkodtak. Az állambiztonsági 

együttműködéseknek köszönhetően pedig igyekeztek megakadályozni a két Németország 

lakói közötti kapcsolattartást is, legfőképpen pedig a kelet-németek disszidálását. Erre az az 

alapelv adott lehetőséget, miszerint a szocialista internacionalizmus jegyében minden 

ország, amelyik a szovjet érdekszférába tartozva szocialista államberendezkedéssel 

működött, magától értetődően és az államokat összekötő nemzetközi szerződések, mint a 

Varsói Szerződés és a KGST értelmében, a teljes szocialista közösség érdekeit kötelező 

érvénnyel védte saját államának területén is.  

Az 1955-ben megkötött Varsói Szerződéshez az NDK 1956 januárjában csatlakozott, 

aminek előfeltételeként az ország és a blokk nyugati határainak védelme érdekében 

létrehozták a Nemzeti Néphadsereget (NVA) és a Nemzeti Védelmi Minisztériumot is, a 

határőrizet pedig kizárólag a Határrendőrség feladata lett.
214

 Ezekkel az intézkedésekkel 

biztosították a szovjet blokk nyugati határának is számító bel-német határ megvédését, és a 

Varsói Szerződés szellemében minden tekintetben számíthattak a többi szocialista ország 

segítségére: „A Szerződő Felek kijelentik, hogy az őszinte együttműködés szellemében 

készek részt venni minden nemzetközi akcióban, amelynek célja a nemzetközi béke és 

biztonság biztosítása és minden erejüket e célok megvalósítására fordítják.”
215

 Az 

állambiztonsági együttműködések szempontjából nézve pedig nem kizárólag katonai 

lépésekre kell gondolnunk a „nemzetközi akciókban” való részvétel alatt.  

Az internacionalizmus ilyen értelmezésében minden baráti szocialista ország magától 

értetődő feladata volt az is, hogy segítsen az NDK-nak állampolgárai „megvédésében” a 

nyugati ideológiák hatásaitól, illetve a kelet-német állam fennállásának biztosításában 

nyújtsanak segítséget oly módon, hogy aktívan hozzájárulnak a kelet-németek 

disszidálásának megakadályozásához saját területükön is, az MfS munkatársainak pedig 
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minden technikai és operatív segítséget megadnak. Ebben a szellemben köttettek a 

szocialista országok közötti kétoldalú barátsági és együttműködési szerződések, valamint az 

azokon alapuló állambiztonsági együttműködési megállapodások is.
216

  

A Stasi és a kelet-német hatalom legszívesebben minden utazási lehetőséget elzárt 

volna állampolgárai elől, főleg azokat az országokat, ahová nyugat-németek is utazhattak, 

ám ezt természetesen már nem tehették meg. Az utazási lehetőségeket az adminisztratív 

akadályok mellett gazdasági kényszerítő eszközökkel, mint például a beváltható deviza 

mennyiségének szabályozásával is igyekeztek korlátozni.
217

 Az állam vezetői elvárták 

volna a többi szocialista országtól, hogy gyakorlatilag teljesen zárják le határaikat a nyugati 

turisták előtt az NDK helyzetével való szolidaritás jegyében. A magyarországi 

idegenforgalom fejlődése és fejlesztése 1956 után alapvetően ellentétben állt a ki-nem-

mondott kelet-német elvárásokkal, ami folyamatos és fokozatosan növekvő feszültség 

forrása volt a korszakban a két állam között. 

A Stasi szerint a nyugat-németekkel való találkozás, akár csak elegáns autóik, magas 

életszínvonaluk látványa miatt önmagában, a nyugati életmód, fogyasztási cikkek, hírek, 

könyvek, zenék megismerésének lehetősége, a nyugati fellazító politika és bomlasztó 

propaganda terjesztése miatt pedig „magától értetődően” megakadályozandó volt. A 

személyes, mélyebb és tartós kapcsolatok kialakulásának esélye pedig alapjaiban áshatta alá 

a kelet-német állam létét, hiszen ezek a kapcsolatok könnyen ösztönözhettek egy 

„megtévesztett” kelet-német állampolgárt disszidálási tervek kidolgozására, illetve a 

feltételezett nyugati „embercsempész bandák” tevékenységét látták minden nyugat-német 

mögött, aki bármilyen kapcsolatot keresett a nyaraló NDK-állampolgárokkal. 

A Stasi éberségét azonban a Fal és a „meghosszabbított Fal” rendszere ellenére is 

sokaknak sikerült kijátszaniuk, ami éppen annak szükségességét bizonyította a kelet-német 

vezetés számára. Eltérő adatok állnak rendelkezésünkre, ca. 220.000
218

 – 235.000
219

 főnek 

sikerült illegálisan, vagyis kitelepülési engedély nélkül átjutnia, azaz átszöknie a belső 

német-német, vagy valamelyik baráti szocialista ország határain keresztül Nyugatra. A fenti 

adatok esetében körülbelül 40.000 főre teszik azok számát, akik a bel-német határon 
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jutottak át,
220

 a fennmaradó 180.000 – 195.000 fő pedig valamelyik szocialista országon 

keresztül disszidált. A disszidálások eltérő statisztikai rögzítése, illetve az adatok titkosítása 

miatt gyakorlatilag még bő két évtizeddel a rendszerváltások után is lehetetlen pontos, vagy 

évenkénti, évtizedenkénti adatokra vonatkozó kutatási eredményeket találni a témát 

feldolgozó szakirodalomban. E nélkül pedig nem lehetséges akár egy kelet-német–magyar, 

akár egy teljeskörű kelet-európai összehasonlító adatsor készítése a korszak disszidenseiről. 

A legális áttelepülés, a kiutazási kérelem beadásának lehetőségeit és kritériumait, 

illetve az elutasítás és engedélyezés indokait hivatalosan sosem hozták nyilvánosságra.
221

 

Ennek ellenére a kérvényt beadók száma a rendszerváltásig a több százezres nagyságrendet 

is elérte, a Fal felépítésétől 1988-ig összesen 383.181 főnek sikerült kiutazási engedéllyel 

áttelepülnie az NSZK-ba.
222

  

A Berlini Fal és a belnémet határ szigorú őrzéséről és egyre áthatolhatatlanabb 

szögesdrótjairól hamar elterjedtek a hírek, ennek ellenére a Fal felhúzása utáni hónapokban 

kiugróan magas volt a menekülők száma. 1961. augusztus 13-tól 1962 végéig 14.268 fő 

próbált meg a Falon, illetve a belső német határon keresztül átjutni az NSZK területére.
223

 

Ezután, 1962-63-tól látható az adatokban az a hullám, ami a baráti országok nyugati 

határain átszökni próbálók számának növekedését érzékelteti. A Fal felépítésétől 1962 

végéig 54.097 fő kísérelt meg szökést, míg 1963-64-ben már kevesebb mint fele annyian, 

csak 17.984 fő, 1965-66-ban pedig 16.277 fő próbálkozott.
224

 A számok 1967-től 

drasztikusan csökkentek, ekkortól kezdve a kétévenkénti összegzett adatok 8-9000 fő körül 

mozognak, egészen az 1980-as évekig, amikor már csak 5.000 fő körüli összesített adatokat 

találunk.
225

 A publikált adatok nem egyértelműek abban a vonatkozásban, hogy ezen 

próbálkozások közül mennyi volt az esetlegesen sikeres disszidálás, illetve mennyi kísérlet 

végződött elfogással és elítéléssel, vagy legrosszabb esetben halállal. 

Azonban az 1960-as évek első felében elterjedt hírek ellenére, miszerint például a 

magyar-osztrák határon egyszerűen át lehet sétálni, hamar kiderült, hogy ezekben az 

országokban is szigorúan őrzik a nyugati határokat, sőt, szinte mindenhol fizikai akadályok 
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húzódtak a határsávok belső oldalán.
226

 A szökések magas számát az elterjedt hírek mellett 

az ekkor még kevésbé intézményesült és ezáltal kevésbé hatékony állambiztonsági 

együttműködések, illetve a legális áttelepülés lehetőségének teljes hiánya is magyarázza.  

A Fal felépítését követő években a baráti országokon keresztül megkísérelt szökések 

problémájának kezelése elsősorban még nem az állambiztonság hatáskörébe tartozott, azt 

az állam vezetése magasabb szinten tárgyalta. A kérdés egyik első vitája 1962. szeptember 

13-án, az NDK Minisztertanács Elnökségének 112. ülésén zajlott,
227

 melyen a 

Külügyminisztérium adatai alapján tárgyalták a kérdést. Ekkor még nem a két 

állambiztonsági szerven, hanem az egyes országokban működő külképviseleteken keresztül 

zajlott az információáramlás és az elfogottak ügyeinek kezelése. Az adatok az NDK 

illegális elhagyására felhasznált magyar, román, bolgár és csehszlovák turistautazásokra 

vonatkoztak, és azokról ekkor még minden esetben csak a Külügyminisztériumon keresztül 

értesült az Állambiztonsági Minisztérium.  

Meglepő azonban, hogy a dokumentum mindössze 34 olyan turistáról tesz említést, 

akik a jelzett országok területén kíséreltek meg tiltott határátlépést,
228

 ami a már idézett 

összesített adatokhoz időarányosan viszonyítva is meglepően csekély. Az adatok az 1962. 

január 1-től július 13-ig terjedő időszakra vonatkoztak, ami nem minősül turisztikai 

szempontból főszezonnak. Vagyis a megbeszélésen a szeptemberi időpont ellenére még 

nem a Fal felépítését követő első nyári szezon tapasztalatait tárgyalták. A kérdéses év első 5 

hónapjában összesen 37.431 turista utazott az NDK hivatalos utazási irodájával, az RDDR-

rel Bulgáriába, Magyarországra, Romániába, illetve Csehszlovákiába.
229

 A legtöbb szökési 

kísérlet Bulgárián keresztül történt, itt 16 fő, Magyarországon pedig 13 fő próbálkozott, 

míg Románián keresztül csak 3, Csehszlovákián pedig mindössze 2 fő, mind közül azonban 

csak egyetlen turistának sikerült a szökés.
230

 

A jelentés megállapította azt is, hogy a kelet-német turisták utazásaikat felhasználták 

arra a célra is, hogy a baráti országokban az NSZK-ban élő rokonaikkal is találkozzanak. 

Ezekben az esetekben azonban többnyire olyan nyugat-német állampolgárokról volt szó, 
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akik valójában az NDK-t korábban illegálisan elhagyó kelet-németek voltak.
231

 A jelentés 

adatai alapján a Belügyminisztérium Útlevél- és Bejelentkezési Osztálya,
232

 a 

Külügyminisztérium és az Állambiztonsági Minisztérium illetékes képviselői, valamint a 

Német Utazási Iroda
233

 központi vezetősége értékelte a helyzetet és a következőkben 

állapodtak meg:  

- A Külügyminisztérium ismételten irányelveket fogalmazott meg az érintett 

országokban működő külképviseletek számára, valamint köszönetet mondott azoknak a 

helyi szerveknek, akik részt vettek és támogatták az illegális határátlépések eddigi 

megakadályozását, és tájékoztatja őket az ismertté vált módszerekről a további eredményes 

közös munka érdekében.
234

 

- A Külügyminisztériumon keresztül a Belügyminisztérium Útlevél- és Bejelentkezési 

Osztálya a jövőben eljuttatja az érintett országok határőrizeti szervei számára azokat a 

pecsét- és aláírásmintákat, amiket a kiutazási engedélyeknek tartalmaznia kell, annak 

érdekében, hogy eredményesebb és hatékonyabb lehessen az útlevél ellenőrzés.
235

  

- A Külügyminisztérium és a központi utazási iroda arra fog törekedni, hogy a 

külképviseletek és az iroda képviselői, valamint az érintett országok turisztikai célpontjain 

lévő idegenforgalmi kirendeltségei között folyamatos információcsere alakuljon ki.
236

 

- A kelet-német utazási iroda időközben már megemelte az érintett országokban 

állandóan jelen lévő, telepített képviselői számát.  

- A megtörtént esetek tapasztalatainak tükrében az utazási iroda a 

Külügyminisztériummal együttműködve javítani fogja idegenvezetői munkájának 

minőségét, valamint azok képzését és előzetes eligazítását, különösen a külföldön való 

helyes viselkedés és az idegenvezetők által ellátandó feladatok és kötelezettségek 

tekintetében. 

- A rendőrségi hivatalokba benyújtott kiutazási kérelmeket el kell utasítani azokban az 

esetekben, ha a kérelmező előzőleg benyújtott áttelepülési kérvényét 1961. január 1. után 

elutasították, és az NDK illegális elhagyásának gyanúja fennáll. Továbbá el kell utasítani a 

kérelmeket akkor is, ha a kérelmező házastársa 1961. augusztus 13. után illegálisan hagyta 

el az országot és még nem mondták ki a válást; ha köztük továbbra is szoros kapcsolat áll 

fenn; ha a kérelmezővel egy háztartásban élő családtagja disszidált; ha a kérelmező szoros 
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kapcsolatot tart fenn olyan személyekkel, akik illegálisan hagyták el az országot; valamint 

ha az NDK illegális elhagyásának gyanúja bármilyen okból fennállt.
237

  

A megállapodásban foglaltak végrehajtására vonatkozóan nincsenek további konkrét 

iratok. Az útlevél, illetve a kiutazási engedélyek kiadásának gyakorlata azonban minden 

bizonnyal a megbeszéltek szerint alakult, annak szigora a későbbiekben sem enyhült 

jelentős mértékben. Az idegenforgalmi szakemberek, az utaskísérők feladatai is bővültek, 

képzésükben pedig kitértek az ilyen jellegű problémák kezelésére is. Az 1970-es évek 

második felétől egyre gyakoribbá vált, hogy a csoportot kísérő, vagy a telepített 

idegenvezetők maguk is ún. „főállású nem-hivatalos munkatársként”
238

 dolgoztak 

gyakorlatilag egyszerre két állásban: mint idegenvezetők és mint az állambiztonság 

hivatásos besúgói. 
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2.1.2. A kelet-német idegenforgalom állambiztonsági ellenőrzése 

 

A szocialista országokban nyaralók és ott nyugati rokonokkal, ismerősökkel találkozók 

száma természetesen folyamatosan nőtt a vizsgált időszakban, így az azt megakadályozni 

szándékozó kelet-német állambiztonság tevékenysége is folyamatos változást, jellemzően 

fokozódó intenzitást mutat a teljes korszakban. A korlátozott utazási lehetőségek 

alapvetően meghatározták az ország teljes lakosságának nyaralásait, az állambiztonsági 

szervek pedig ehhez a tényezőhöz rendelték hozzá az operatív csoportok tevékenységét is, 

így külön kitérek az idegenforgalom fejlődéséből fakadó állambiztonsági feladatokra is.  

Az NDK-állampolgárokat szigorú utazási korlátozásokkal vették körül. Kizárólag 

szocialista országokba utazhattak, még a különutassága miatt „veszélyes” országnak 

számító Jugoszláviába sem mehettek. Több országgal volt érvényben vízummentes utazási 

egyezmény, ennek ellenére minden, az NDK területéről való kiutazáshoz engedélyt, ún. 

betétlapot kellett igényelni a rendőrség helyi kirendeltségein.
239

 A kiutazási engedélyek 

kiadását látszólag a rendőrség, vagyis a Belügyminisztérium helyi egysége végezte, annak 

hátterében azonban az állambiztonság nyilvántartása állt, a határátlépések során pedig 

szintén a Stasi tisztjei végezték az útlevél ellenőrzést.
240

  

Ezzel a rendszerrel biztosították, hogy minden határátlépési szándékról előre tudott a 

Stasi. Ha valakinek a kiutazása bármilyen szempontból kockázatosnak tűnt, a legkisebb 

gyanú merült fel valamilyen illegális tevékenység, tiltott kapcsolattartás vagy disszidálás 

szándékával kapcsolatban, akkor az a személy akár évekig sem kapott engedélyt az NDK 

területének elhagyására. A lakosság szinte teljeskörű megfigyelése, a kiterjedt 

besúgóhálózat működtetése, a teljes bel- és külföldi postaforgalom állandó ellenőrzése, a 

jelentéktelennek tűnő adatok évtizedeken át tartó szisztematikus gyűjtése és tárolása pedig 

lehetővé tette, hogy az állambiztonság valóban szinte minden, akár csak „ábrándként” 

megjelent disszidálási vagy csempészési szándékról azonnal értesüljön.
241

 Ily módon az 

NDK-ban már kvázi gondolat-rendőrségként funkcionált az Állambiztonsági Minisztérium. 

                                                 
239

 Németh István, A Német Demokratikus Köztársaság, 2010. p. 99. 
240

 Tantzscher, 2005. p. 10-18. 
241

 Megdöbbentő Carola Schacht este, aki az NDK Néphadseregben hivatásos katonaként szolgáló 

vőlegényének mesélt egyszer gondolatairól, miszerint néha elábrándozik azon, hogy milyen lehet a „másik“ 

Németországban élni. A vőlegény esküjéhez híven pedig jelentette az esetet feljebbvalóinak, és az ügy végül 

odáig fajult, hogy a menyasszonyt két és fél év letöltendő börtönbüntetésre ítélték tiltott határátlépés 

előkészülete vádjával. Börtönbüntetéséből egy év után szabadult, amikor az NSZK kivásárolta. In: Interjú 

Carola Schachttal, készítette Conny Klauß, 2009. Berlin. „Eingeholt von der Gedankenpolizei“ című kisfilm 

„Deutsche Einheit am Balaton“ című multimediális kiállítás, Collegium Hungaricum, Berlin. 2009-2010.  



67 

 

Annak ellenére, hogy Magyarország baráti szocialista országként legális 

idegenforgalmi célországa volt a kelet-németeknek, az egyre növekvő, a korszak végére az 

NDK-belihez viszonyítva óriási életszínvonalbeli különbségek, valamint a ’80-as évek 

végén bevezetett „világútlevél” táplálta szabadságérzés fokozatosan a „veszélyes” országok 

közé sorolta Magyarországot a Stasi szemében. Ezen szempontok figyelembe vételével már 

érthető, hogy miért tűnik „operatív szempontból értékes információnak” akár a növekvő 

magánszállások száma, akár a magyar háztáji primőrök megízlelése, vagy éppen az Osztrák 

Kulturális Intézet budapesti megnyitása az 1970-es évek végén.
242

  

Az NDK idegenforgalmának szervezésére és idegenforgalmi statisztikák készítésére is 

alapvetően a központi irányítottság és a tervgazdálkodás volt a jellemző. Az éves ki- és 

beutazások számát, a várható tendenciákat ugyanúgy előre meghatározták – és szó szerint 

határozatokban rögzítették – mint bármelyik közszükségleti cikk termelési adatait, terv-

előirányzatait.
243

 A statisztikai adatokat pedig az 1970-es évek elejéig úgy rögzítették, hogy 

csak a szervezett utakat számították bele a kiutazó turistaforgalom adataiba. Így minden 

évben a Szovjetunió „nyerte el” a legnépszerűbb idegenforgalmi célpont címet, mivel oda 

kizárólag szervezetten utazhattak az NDK állampolgárai.
244

  

A Stasi illetékes osztályai, a HA VI.
245

 és a ZKG
246

 folyamatos tájékoztatást kaptak az 

NDK-állampolgárok szocialista országokba irányuló idegenforgalmának tendenciáiról, 

várható irányairól a Közlekedési Minisztériumtól,
247

 ahová az idegenforgalom szervezése, 

irányítása és a vonatkozó statisztikák elkészítése is tartozott. A pontos kiutazási adatokat 

azonban valójában csak a Stasi tudta, a határátlépések valódi mértékét a HA VI., vagyis a 

határátlépést és turistaforgalmat ellenőrző főosztály adatai rögzítették, amit azonban nem 

minden esetben osztottak meg a Statisztikai Hivatallal, illetve a Közlekedésügyi 

Minisztériummal.  

Az NDK gazdasága számára is problémát jelentett a turizmus növekedése, ugyanis 

egyre nehezebb volt előteremteni a Magyarországra, vagy más szocialista országba utazó 

turisták számára az ún. „utazási pénzt”, ami az útiköltség mellett a napi ellátmányt és 

szállást fedezte volna.
248

 A keleti blokkba irányuló idegenforgalomban kis mennyiségű 

NDK-márkát közvetlenül is átválthattak a turisták, de a szállás és az étkezés kifizetésére az 
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 Például: BStU MfS ZKG Nr. 1602.; BStU MfS ZOS Nr. 2963.; BStU MfS HA II. Nr. 38261. 
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 BArch DM 1/8988.  
244

 BArch DM 1/17768. 
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 Az idegenforgalom ellenőrzésével foglalkozó részlegek bemutatását lásd a 2.1.3. alfejezetben. 
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 Az egység részletes bemutatását lásd a 2.1.5. alfejezetben. 
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 Például: BStU MfS Abt. X. Nr. 910.; BStU MfS HA VI. Nr. 11230. 
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 Közkeletű kelet-német nevén Reisegeld. In: Müller, Claudia Andrea, 2009. p. 26. 
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utazási csekkek szolgáltak.
249

 Az 1980-as évek végén az előírások kijátszására az NDK-

turisták kiutazásuk előtt igyekeztek minél több vámáru nyilatkozatot összegyűjteni 

ismerőseiktől, azokat Magyarországra behozva pedig akár többször is felvehették a magyar 

bankokban a korábban kivitt termékek áfáját. Ez az 1980-as évek magyarországi 

áremelkedései után lett különösen súlyos probléma. 1988 januárjában pedig olyan kritikus 

helyzet alakult ki, hogy a korlátozó intézkedéseket jelentős lakossági felháborodás és 

tiltakozás kísérte.
250

 Mivel a Magyarországra utazó kelet-németekhez képest elenyésző 

számú magyar turista akart az NDK-ba utazni, így alig volt idegenforgalmi kereslet az 

NDK-márka iránt, az árfolyam pedig ennek következtében eltorzult. A problémával 

nemcsak az NDK Pénzügyminisztériuma, hanem az idegenforgalomért felelős 

Közlekedésügyi Minisztérium, a Minisztertanács és Németország Szocialista 

Egységpártjának
251

 Központi Bizottsága, valamint az Állambiztonsági Minisztérium is 

foglalkozott.
252

  

                                                 
249

 Az NDK-ban 1948-tól 1990-ig volt használatban az ún. keleti-márka vagy NDK-márka. Ez egy nem 

konvertibilis, kizárólag belső használatra alkalmas fizetőeszköz volt, melyet szigorúan tilos volt az országból 

kivinni. A szocialista országokkal való kereskedelemben rubel-alapú elszámolási egységet alkalmaztak, míg a 

nyugati országokkal a nyugat-német márka vagy a dollár volt az elszámolás alapja. Ez a rendszer magában 

hordozta az NDK folyamatos valutaéhségének okait, az ország minden lehetőséget igyekezett megragadni 

arra, hogy konvertibilis valutához jusson, mint pl. a beutazó turisták pénzváltási kötelezettsége, vagy a 

nyugati turisták számára kötelezően igénybe veendő túlárazott idegenforgalmi szolgáltatások. In: Wolter, 

2009. p. 95. 
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 BArch DC 20 I/4. 2256.  
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 SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, Németország Szocialista Egységpártja, NSzEP, az NDK 

állampártja. 
252

 BArch DC 20 I/3.1938.  
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2.1.3. A „meghosszabbított Fal” gyakorlata, az operatív csoportok rendszere  

 

A „meghosszabbított Fal” rendszerének lényege, hogy az NDK illegális elhagyásának 

állambiztonsági megakadályozása az ország határain túl, a baráti országok területére 

átnyúlva folytatódott, vagyis az állambiztonság egy problémakörként, komplexen kezelte az 

ország határait átlépő, a baráti országokban nyaraló, vagy állandó jelleggel ott tartózkodó 

állampolgárainak – az MfS szándékai szerint lehetőleg – teljeskörű és állandó ellenőrzését. 

A határokon is átnyúló kontroll legfőbb célja a nyugati kapcsolatok kialakulásának, azok 

fenntartásának, illetve végső soron a szökéseknek a megakadályozása volt. Emiatt a 

koncepciózus összefonódás miatt szükséges az Állambiztonsági Minisztérium kelet-berlini 

egységeit, azok szervezeti átalakulásait és az irányításuk alá tartozó operatív csoportok 

feladatait, tevékenységét egy fejezetben ismertetni. Az operatív csoportok léte és munkája 

csak az őket irányító, a személyi állományukat adó és feladataikat meghatározó főosztály 

struktúrájának, működésének ismeretében értelmezhető. Nem ismertetem azonban 

részletesen az útlevél ellenőrzés, a határátlépő forgalom ellenőrzésének módszereit, csak 

annyiban térek ki erre, amennyiben az kapcsolódik az operatív csoportok tevékenységéhez, 

az azokat felügyelő MfS-egységekhez.  

A Stasi szervezeti felépítésének változása, illetve személyi állományának bővülése is 

mutatja a turistaforgalom ellenőrzésének fokozódó problémáját, mivel a két folyamat 

egymással párhuzamosan, elválaszthatatlanul haladt a korszakban. Az NDK társadalmi, 

gazdasági és politikai jellegű belső problémái tükröződtek az állambiztonsági szervek 

szervezeti átalakulásában is. Az állam számára egyre nagyobb problémát jelentő 

területekért felelős állambiztonsági részlegek folyamatos bővülése, személyi állományuk és 

technikai lehetőségeik, feladatkörük tendenciózus növekedése leképezi a növekvő belső 

feszültségeket.  

A Stasi és a Varsói Szerződéshez tartozó tagállamok állambiztonsági szervei 

együttműködésének legfontosabb – és a többi ország, illetve a moszkvai vezetés 

szempontjából elsődleges érdekeltségű – területe vitathatatlanul a hírszerzés és 

kémelhárítás volt a korszakban. Az NDK szempontjából azonban az országból való szökés, 

vagyis a „Republikflucht” megakadályozása volt a leglényegesebb kérdés. Így az 

idegenforgalom ellenőrzése jelentette az NDK lakói számára a leginkább érzékelhető 

együttműködési területet a „baráti országok testvérszervei” között.  
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Az utas- és turistaforgalom állambiztonsági ellenőrzésével már a Fal felépítése előtt is 

foglalkozott az Állambiztonsági Minisztérium a felderítés és a kémelhárítás keretein belül, 

az akkor illetékes Határrendőrséggel
253

 együttműködve.
254

 Ennek a feladatnak a teljeskörű 

ellátása csak a Fal felépítése után majdnem egy évvel, 1962. július 31-től került 

végérvényesen a Stasihoz.
255

 Ezt követően az MfS a Határőrséggel
256

 és a 

Vámügyőrséggel
257

 együttműködve látta el a határőrizetet, de a személyek ellenőrzése, 

mind a be-, mind a kiutazó személyforgalom teljes ellenőrzését gyakorlatilag a Stasi 

végezte. A feladatra egy 1962. augusztusi miniszteri parancs értelmében létrehozták az 

Útlevél ellenőrzési és Körözési Munkacsoportot,
258

 amit aztán 1964 januárjában önálló 

főosztályi rangra emeltek.
259

 

Az NSZK-val 1963-1966 között megkötött utazásra és látogatásra vonatkozó 

egyezmények,
260

 majd a nyugat-német állampolgárok útlevél- és vízumkötelezettségének 

1968-as bevezetése
261

 újabb és újabb feladatokat rótt az állambiztonságra is, ami magával 

hozta az illetékes egységek személyi állományának folyamatos bővülését, illetve az új 

feladatokra újabb alosztályok megalakítását is. Így jött létre 1964 után a Munkacsoport az 

Utasforgalom Biztosítására,
262

 melynek fő feladata a határátlépő személyforgalom 

„politikai-operatív” szempontú elemzése volt.
263

 A munkacsoporton belül 1966-ban hozták 

létre az Utazás és Turizmus Részleget
264

 a kelet- és nyugat-német országrészek közötti 

utazások ellenőrzésére. Ezen részlegek feladatköreiben is jól tükröződik, hogy az 

utasforgalom állambiztonsági kontrollja ekkor még elsősorban az NDK területére 

látogatóként beutazó nyugat-németekre és a lényegesen csekélyebb mértékben az NSZK-ba 

kiutazó kelet-németek ellenőrzésére irányult.  

A turistaként a baráti országokba kiutazó kelet-németek problémájának kezelése 

szintén csak az 1960-as évek első felétől, az operatív csoportok megalakítására irányuló 
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 Grenzpolizei. 
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 Tantzscher, 2005. p. 44. 
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 U.o. p. 47. 
256

 Grenztruppen. 
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 Amt für Zoll und Kontrolle des Warenverkehrs (AZKW). 
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 Tantzscher, 2005. p. 47-48. 
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 A nyugat-berlini szenátus elérte az ún. Passierscheinabkommen, vagyis az Átlépőigazolvány-egyezmények 

elfogadását 1963 karácsonyán, melynek értelmében 1963 és 1966 között 5,4 millió látogató érkezett Kelet-

Berlinbe az erre a célra létrehozott 12 ellenőrzőponton keresztül. In: Tantzscher, 2005. p. 51.; Németh – 

Tollas, 2008. p. 254. 
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 Németh István, A Német Demokratikus Köztársaság, 2010. p. 81.; Tantzscher, 2005. p. 56. 
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 Arbeitsgruppe Sicherung des Reiseverkehrs (ASR).  
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 Tantzscher, 2005. p. 51. 
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 Referat Reisen und Turistik (RT). 
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1964-ben kiadott állambiztonsági miniszteri parancsot
265

 megelőzően került az 

állambiztonsághoz. Legfőképpen azért, mivel a besúgóhálózat révén a lakosságról 

felhalmozott információi, vitathatatlanul professzionális személyi állománya, a 

rendelkezésére álló technikai eszközei és főként a társszervekkel kiépülő együttműködési 

rendszerek bázisán a Stasi tudta a leghatékonyabban ellátni ezt a feladatot is. Ahogyan az 

1962-ben tárgyalt javaslatok is mutatják,
266

 akkor még elsősorban a Külügyminisztérium és 

a Belügyminisztérium útlevelekért felelős osztályai kezelték a kérdést. Utasítás jellegű 

javaslataikat pedig közvetlenül az idegenforgalmat szervező, központi utazási irodának 

adták, míg az Állambiztonsági Minisztérium képviselői még gyakorlatilag csak 

megfigyelőként vettek részt a megbeszéléseken.  

A nyugat-németek utazásait megkönnyítő rendelkezésekkel párhuzamosan, már az 

1960-as évek második felétől elindult az a folyamat, ami a kelet-németek baráti országokba 

való utazásainak megkönnyítésére irányult, és aminek a keretében magyar viszonylatban is 

megszületett a vízummentes utazásról szóló egyezmény 1969-ben.
267

 Az NDK több 

megállapodásban is egyszerűsítette a lengyel, illetve a csehszlovák határ felé történő 

határátlépés menetét, illetve megállapodások születtek az érintett országokkal a közös 

határokon való határátléptetésről.
268

 A mind keleti, mind nyugati viszonylatban általánosan 

fokozódó turistaforgalomhoz a többi szocialista ország és az NSZK között megkötött 

államközi és utazási egyezményei is hozzájárultak.
269

 

A Stasi az 1960-as évektől folyamatosan tartott fenn ún. operatív csoportokat az 

összes szocialista országban, melyek a hírszerzési és kémelhárítási jellegű 

együttműködések keretében dolgoztak, illetve az adott országban élő kelet-német 

állampolgárok operatív ellenőrzése, a külképviseletek biztosítása céljából voltak jelen.
270

 A 

Berlini Fal felépítése után, 1964-től kezdve azonban a Csehszlovákiában, Bulgáriában és 

Magyarországon jöttek létre – és működtek egyre önállóbban – azok a kihelyezett 

egységek, melyek legfőbb feladata az NDK turisták ellenőrzése és disszidálásuk 

megakadályozása volt.
271

  

A Stasi minden olyan baráti országba telepített ilyen célú operatív csoportot, amelynek 

közvetlen határa volt egy nyugati országgal. Az utazási szabályozások szempontjából 
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„nyugati” kategóriába tartozott Jugoszlávia is, valamint az egyre inkább elszigetelődő 

Romániával sem voltak hivatalos állambiztonsági kapcsolatok,
272

 így a magyar mellett a 

csehszlovák és a bolgár csoport volt része a „meghosszabbított Fal” gyakorlatának. 

Fontosnak tartom a csoportok alapításának körülményeit, munkáik közös jellemzőit is 

ismertetni, hiszen a három operatív csoport tevékenysége egy összefüggő rendszerbe 

illeszkedve értelmezhető. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a csoportoktól beérkező 

információk, vagy a hozzájuk érkező kérdések és intézkedésekre vonatkozó kérések a 

legkülönfélébb területekért felelős főosztályokat érinthették, ami egyben a Stasi mindenre 

kiterjedő figyelmét is tükrözi, és a kutatható iratállomány vegyes jellegét is meghatározza.  

Fontos hangsúlyozni, hogy míg a HA II., azaz a kémelhárítás, és a IX. Főosztály, azaz 

a vizsgálati osztály tisztjeiből álló „általános” operatív csoport majdnem minden baráti 

országban működött és ott gyakorlatilag hírszerzési feladatokat látott el, addig az ezen 

három országban tevékenykedő csoportok kizárólag a kelet-német turisták, és az állandóan 

ott tartózkodó állampolgárok ellenőrzésével, disszidálásuk megakadályozásával 

foglalkozott. Ezek az operatív csoportok mindig folyamatos kapcsolatban álltak az adott 

ország állambiztonsági szervei mellett a legtöbbször az ottani NDK-külképviseleteken 

működő Stasi-rezidentúrával, vagyis az általános jellegű operatív csoporttal is. A szervezeti 

felépítés alapján a turisták ellenőrzésére szakosodott csoport kvázi egyenrangú volt a 

rezidentúrákkal, az iratok tükrében mégis kirajzolódni látszik egyfajta alá-, fölérendeltségi 

viszony. A külképviseleti fedéssel dolgozó tisztek számítottak az „igazi 

titkosügynököknek”, míg az operatív csoport „csak” a több százezer kelet-német nyaralót 

próbálta ellenőrzés alatt tartani.
273

 

Az idegenforgalom ellenőrzésében, a tiltott határátlépések megakadályozásában részt 

vevő három operatív csoportnak nem csak a feladatköre, hanem szervezeti felépítésük, 

működési feltételeik és munkamódszereik is hasonlóak voltak. Az éves munkaterveket 

országokra lebontva is elkészítették a csoportok vezetői, de munkájukat alapvetően az a 

szervezeti egység határozta meg, amelynek a keretében működtek. A tervezett szökések 
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 Románia ugyan nem minősült „nyugati” országnak, ám ahogyan nagyon gyér volt a két ország közötti 

idegenforgalom, úgy gyakorlatilag a román és a kelet-német szervek között sem volt együttműködési 
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illetve akiknek várható volt az NSZK-ba való áttelepülése. Érdekes azonban, hogy míg Romániában szinte 

kizárólag ez a közösség vonta magára a Stasi figyelmét, a Magyarországon élő német nemzetiség szellemi és 

kulturális elitje egyáltalán nem élvezett ilyen kitűntetett figyelmet. In: Tantzscher, 2001. p. 61.; Herbstritt, 
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 Különösen jó példát nyújt erre az 1989-es év második fele, melynek kifejtését lásd a 6. fejezetben. 
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megakadályozásának feladatával működő operatív csoportok Erich Mielke állambiztonsági 

miniszter 1964-es parancsa
274

 és az ahhoz tartozó 1970-es kiegészítő utasítás
275

 alapján 

működtek. Az 1964. május 6-án kiadott 373/64. számú miniszteri parancs a szocialista 

országokba utazó növekvő számú turista operatív ellenőrzését, a tervezett szökések 

megakadályozását ekkor a XX. Főosztály 5. Osztályának
276

 feladataként jelölte meg.
277

  

Az MfS XX. Főosztálya
278

 az államapparátus, az ún. „blokkpártok”, az egyházak, a 

kulturális élet és a politikai ellenállás állambiztonsági ellenőrzésével foglalkozott,
279

 vagyis 

gyakorlatilag a teljes „belső ellenséget” kontrollálta. Ide tartozott a nyugat-német ellenséges 

tevékenység felderítése és elhárítása, így a Fal felépítése után a nyugati „embercsempész 

bandák” elleni küzdelem is.
280

 Mivel ezek az ún. „embercsempész bűnbandák” 

kiterjesztették tevékenységüket a nyugati határokkal rendelkező baráti szocialista 

országokra is, így a tervezett disszidálások és a nyugat-német „embercsempészek” 

tevékenységének felderítésére és megakadályozására a XX/5. Osztály keretein belül hozták 

létre a kihelyezett operatív csoportokat.
281

  

Az operatív csoportok történetében a legfontosabb változást az jelentette, amikor 

1972-től az 1970-ben megalakított HA VI. Főosztályhoz, vagyis a határellenőrzésért, utas- 

és turistaforgalomért felelős egységhez kerültek át. A fentiekben már részletesen bemutatott 

főosztály, illetve annak a „szocialista országokba utazók területén való elhárítással”
282

 

foglalkozó ún. Helyettes Részleg alegységéhez, a 3 titkárságra osztott és 24 munkatárssal 

dolgozó 2. Osztályhoz tartozott a csehszlovák, a bulgáriai és a magyarországi operatív 

                                                 
274

 BStU MfS BdL 000887. 
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 Hauptabteilung XX/5. 
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 BStU MfS BdL 000887. p. 1. 
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 U.o. p. 14. 
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Reiseverkehrs) tagjaival is. A XX/5. osztály fő feladatai között azonban 1975-ig megmaradt a nyugati 

embercsempészek elleni küzdelem, egészen addig amíg azt az 1976 elején, a Nr. 1/75. parancs alapján 
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szökéseket segítő csoportok tevékenységével. In: U.o. p. 25.; p. 108-110.; p. 120. 
282

 Stellvertreter Bereich Abwehr und Reisen/Tourismus Ost. 
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csoport irányítása. Az 1. Titkárság a csehszlovák, a 2. pedig a magyar és a bulgáriai 

utazások ellenőrzéséért és az ottani operatív csoport munkájáért volt felelős.
283

  

Az MfS operatív csoportjai minden esetben az adott ország belügyi szerveivel kötött 

együttműködési megállapodások alapján dolgoztak,
284

 és valóban élvezték a helyi szervek 

barátságát. Az együttműködések a korszak folyamán egyre gördülékenyebbekké, egyre 

inkább automatikus mechanizmusokká váltak. Az operatív csoportok tagjai az IM-ekkel 

való találkozáshoz fedett lakásokat, a lehallgatásokhoz technikai eszközöket, a szabad 

mozgáshoz pedig helyi rendszámú gépkocsikat és a helyi állambiztonsági, belügyi szervek 

épületeibe belépést biztosító igazolványokat kaptak.
285

 Ennél fontosabb azonban, hogy a 

tárgyi szükségletek mellett az információk megszerzésében is segítséget nyújtottak. Például 

a nyugat-német turisták be- és kiutazási, illetve tartózkodási adatait is megadták a jól 

bejáratott információkérési csatornákon keresztül.
286

 

A csoportok főhadiszállása minden esetben a baráti országok fővárosai voltak, és  

kihelyezett tisztek dolgoztak a turisztikai csúcsidőszakokban a főbb idegenforgalmi 

centrumokban.
287

 Az operatív csoportok feladatainak fontosabbá válásával, és létszámbeli 

növekedésükkel párhuzamosan figyelhető meg az a tendencia, hogy az érintett országok 

fővárosaiban már egész évben működő, állandó főhadiszállást tartottak fenn. Az egész 

évben a helyszínen lévő tisztek feladata a nyári szezon előkészítése és a követségeken 

működő hírszerző rezidentúrákkal, valamint a helyi belügyi szervekkel való kapcsolattartás 

mellett, az adott országban élő, állandó jelleggel ott tartózkodó kelet-német állampolgárok 

operatív ellenőrzése, illetve IM-ként való beszervezése volt.
288

 Az 1980-as évek második 

felében figyelhető meg az a folyamat, amikor az adott országban élő kelet-németekből 

szerveztek állandó IM-hálózatot. Ennek szervezése és működtetése természetesen szintén 

egész éves feladat volt, és gyakorlatilag már a helyi állambiztonsági szervek segítsége és 

tudta nélkül zajlott. Az ilyen besúgók feladata azonban elsősorban nem a turisták 

megfigyelése, hanem az adott ország társadalmi átalakulásainak, a közhangulatnak a 
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rögzítésére irányult, különös tekintettel az egyre liberalizálódó gazdasági, társadalmi és 

politikai viszonyokra és a változó közhangulatra.
289

 

Az operatív csoportok tevékenységének legnagyobb részét azonban azok az esetek 

tették ki, amikor egy operatív ellenőrzés
290

 alatt, vagyis egy folyamatos megfigyelés alatt 

álló kelet-német állampolgár kiutazási engedélyt kért egy nyaraláshoz, amit ugyan 

megadtak neki, azonban ezzel párhuzamosan azonnal értesítették a baráti szerveket, 

valamint az adott országba kihelyezett operatív csoportot a feltételezhető disszidálási 

szándékról, vagy legalábbis a megfigyelés alatt álló személy érkezéséről, annak várható 

időpontjáról.
291

 Nem volt ritka eset, hogy egy több országon átutazó gyanús személyt a 

folyamatos ellenőrzés biztosítása érdekében minden érintett ország szerveinek segítségével 

az összes operatív csoport szoros megfigyelés alatt tartott mind az odafelé, mind a hazafelé 

tartó útján.
292

 Hasonlóan a gyanúsnak minősülő nyaralók ellenőrzéséhez, a – gyakran csak 

feltételezett – „embercsempészek” tevékenységéről is érkezett előzetes jelzés az MfS-től, 

akiket aztán a kelet-német, a csehszlovák és a magyar szervek közös akciókban próbáltak 

elkapni.
293

  

A disszidálási szándék előzetes jelzéséhez hasonlóan járt el a Stasi a kémkedéssel, 

államtitkok elárulásával gyanúsított állampolgáraival szemben is. A legfontosabb 

különbség azonban az volt, hogy az operatív csoportok gyakorlatilag teljesen szabadon 

folytathatták az NDK-állampolgárok megfigyelését Magyarország, illetve a többi érintett 

ország területén. A megállapodások értelmében azonban csak intézkedési joguk nem volt, 

ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy nem tartóztathatták le az adott baráti ország 

területén saját állampolgáraikat.
294

 Emiatt nem is volt szükségük a társszervek aktív 

támogatására a megfigyelések során, hiszen az összegyűjtött információkat az NDK-ban 

használták fel a megfigyelt „célszemély” ellen, míg a tiltott határátlépés a többi ország 

törvényei szerint is büntetendő tevékenység volt. A határsértőket szükségszerűen a helyi 

határőrség tagjai fogták el és adták át a helyi belügyi szerveknek, akik aztán a 

jogsegélyegyezmények és egyéb együttműködési megállapodások értelmében átadták az 
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elfogottakat az MfS helyi képviselőinek.
295

 A tiltott határátlépés miatt elfogott 

határsértőkkel azonban nem ezeknek az operatív csoportoknak a munkatársai foglalkoztak, 

az ilyen irányú együttműködést a két állambiztonsági szerv vizsgálati osztályai 

bonyolították le egymás között. A magyarországi gyakorlatban azonban egyre inkább 

elkülönült a két feladat a korszakban.
296

  

A baráti országokban folytatott megfigyelések során a jellemző ügymenet
297

 a 

következő volt. Ha az NDK-ban kémkedés, vagy bármilyen illegális tevékenység miatt 

megfigyelés, „operatív személyi ellenőrzés” alatt álló személy kiutazási kérelmet adott be 

nyaralási szándékkal, akkor az MfS Abteilung X. részlege, vagyis a nemzetközi 

kapcsolatokat lebonyolító osztály, lekérte a baráti szervek nemzetközi kapcsolatokért 

felelős osztályain keresztül a feltételezett „nyugati kapcsolat” utazási szándékát. Ez 

Magyarország esetében a BM NKO segítségével a KEOKH
298

 nyilvántartása alapján 

történt, így kideríthették, hogy a megfigyelés alatt álló kelet-német személy feltételezett 

nyugat-német partnere, akinek vélhetően ipari-, vagy államtitkokat készült átadni, szintén 

tervez-e beutazást, vagy belépett-e a kérdéses időszakban az adott ország területére. 

Amennyiben igen, tehát a megfigyelés alatt álló kelet-német és a „tettestársként” 

feltételezett nyugat-német személy egy időben tartózkodott az országban, ez az információ 

gyakorlatilag elegendő bizonyíték volt a Stasi szemében a kémkedés, információátadás, 

titkos és/vagy tiltott kapcsolattartás megvalósulására.
299

 

 Az operatív csoportokra is jelentős terhet róttak az 1989 nyári események, különösen 

Csehszlovákiában és Magyarországon, de még a szófiai nyugat-német követségen is egyre 

több NDK-állampolgár keresett menedéket.
300

 A csoportok igyekeztek mindenről 

információt szerezni és azokat a kelet-berlini központba továbbítani. A túlságosan 

nagyméretűre duzzadt hivatali apparátus azonban nem tudta kellő gyorsasággal eljuttatni a 

döntéshozókig a készülő eseményekről szóló híreket. A három operatív csoport 1989 évi 

futárposta-forgalmát egy közös dosszié tartalmazza, amelyből kiderül, hogy Budapestről 

október 24-én,
301

 Prágából 1989. november 21-én,
302

 Szófiából pedig szintén 1989. 
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november 21-én
303

 küldték el az utolsó postát a kelet-berlini minisztériumba. 

Feltételezhető, hogy ezen időpontokig, vagyis bármilyen felsőbb parancs megérkezéséig a 

helyükön maradtak az operatív csoportok tisztjei és a folyamatosan változó viszonyok 

közepette is, a lehetőségekhez képest ellátták feladataikat, azaz továbbra is írták és küldték 

beszámolóikat, jelentéseiket, munkaterveiket.
304
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2.2. Idegenforgalom és állambiztonság Magyarországon 

 

A Stasi magyarországi operatív csoportja történetének keretét adja a magyar társszerv 

tevékenysége mint a kelet-német állambiztonság munkatársait segítő – vagy idővel 

hátráltató – szerv, és az idegenforgalom, azaz a beutazó nyugati és szocialista országok 

turistáinak állambiztonsági ellenőrzése. Mivel a magyar belügyi szervek 

idegenforgalommal kapcsolatos szempontjainak változása a teljes korszakot átfogó elemző 

bemutatás során tárul fel, ezt a szempontot fontosnak tartom külön is kiemelni.
305

  

A dolgozat időhatárai ugyan 1961-től 1989-ig terjednek, azonban a magyar 

idegenforgalom és az állambiztonságnak az idegenforgalom ellenőrzésére irányuló 

tevékenysége csak 1956-tól kezdve, illetve az azt megelőző időszakhoz viszonyítva 

értelmezhető. Az 1960-as évektől az idegenforgalomban megfigyelhető, szinte 

robbanásszerű fejlődés csak az ’56-os megtorlást és restaurációt követő társadalmi és 

gazdasági átalakulásokkal, és a „Nyitás Nyugat felé” törekvésével együtt vizsgálható. A 

növekvő beutazó forgalom állambiztonsági ellenőrzése pedig mint ezekre a folyamatokra 

adott válasz, szintén csak 1956 után, főleg 1960-tól, egy egész folyamatként értelmezhető. 

A magyarországi idegenforgalom sajátosságai, kivételes helyzete több különböző tényező 

összeadódásának következménye volt a korszakban, amit a vizsgált időszakban 

vitathatatlanul sikeresnek, vagy akár sikertörténetnek is nevezhetünk.  

A fejezet fő forrásai egyrészt a korszakra vonatkozó idegenforgalmi statisztikák, 

korabeli és jelenkori idegenforgalmi szakirodalom, valamint korabeli turisztikai 

prospektusok. Az állambiztonság szempontjai a Belügyminisztérium és a Határőrség 

működését szabályozó rendeletek, belügyminiszteri és miniszterhelyettesi parancsok, az 

érintett állambiztonsági részlegek munkatervei, összefoglaló jelentései alapján rajzolódnak 

ki, melyek egyben a tevékenységük során keletkezett levéltári iratok, illetve ezen túl azok a 

jellemzően belső használatra készült tankönyvek, publikációk, a Belügyi Szemle 

tanulmányai, melyek érintik az idegenforgalom ellenőrzésére irányuló korabeli 

állambiztonsági munkát.  
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 Hangsúlyozni szeretném azonban, hogy a magyar állampolgárok utazási lehetőségeit, illetve a kiutazások 
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2.2.1. A magyar idegenforgalom sajátosságai a Kádár-korszak kezdetén 

 

Az ötvenes években gyakorlatilag nem beszélhetünk Magyarországon beutazó 

idegenforgalomról, a turizmus gyakorlatilag még belföldi viszonylatban sem volt jelentős 

annak későbbi mértékéhez viszonyítva. Elenyésző volt azoknak a nyugatiaknak a száma, 

akik kizárólag nyaralási céllal jöttek ekkor az országba, és semmilyen rokoni, vagy egyéb 

kapcsolatuk, kötelezettségük nem volt. Ez érthető is, hiszen az 1950-es években még szinte 

minden nem-baráti országból érkező külföldit igyekeztek minél alaposabban ellenőrizni, 

illetve szó szerint kordában tartani, kontrollálni, programját a korlátozás céljával 

körülhatárolni, pl., hogy az ország, vagy Budapest mely részeire juthatnak el, mit 

láthatnak, mit nézhetnek meg, illetve mit nem. E mögött az a hidegháborús hisztérikus 

hangulat állt, ami alapján mindenkiben a „nyugati imperialista hatalom kémét, szabotőrét, 

ellenforradalmi, reakciós erejét” látták.  

 A nyugati országokból nézve Magyarország, és az egész szovjet érdekszférába tartozó 

keleti blokk egy bár egzotikus, de mégis inkább veszélyes, kiszámíthatatlan, bizonytalan 

világ benyomását keltette. A kétpólusú világban ekkor még a hétköznapi emberek is 

mindenre és mindenkire ellenfélként tekintettek, akik a másik blokkból érkeztek. A 

háborús pusztításokból lassan felépülő Európa, a formálódó fogyasztói társadalom, a 

bővülő szabadidő és az üdülések terjedése mellett
306

 is érthető, ha a turisták ekkor még 

inkább a másfelé található, biztonságos és szabad üdülőhelyeket választották a veszélyes 

kelet-európai egzotikum helyett.  

 Ekkor még Magyarországon sem a külföldi, főleg nem a nyugati turisták számának a 

növelése volt a cél, hanem elsősorban a dolgozók, a munkások „államosított”, vagyis 

szakszervezeti üdültetésének a megszervezése volt az elsődleges. Az 1953-54-ben a 

Külügyminisztérium által szerkesztett idegen nyelvű, Magyarországról szóló 

propagandakiadványban, az Ungarisches Bulletinben
307

 is feltűnő az idegenforgalom, a 

Balaton tematizálása. A nyaralók, a látnivalók csak abban az értelemben jelennek meg, 

hogy lám, itt a dolgozók és gyermekeik jólétét, pihenését szolgálja minden, szó sem esik 

arról, hogy esetleg éppen a kiadványokat olvasó külföldieket is szívesen látnák.  
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 Ungarisches Bulletin, a Külügyminisztérium nyugati országok számára készült tájékoztató propaganda-

kiadványa, 1953. június, júliusi számai. 



80 

 

A legtöbb nagy budapesti és balatoni szállodát 1949-ben államosították,
308

 ekkor még 

az elsődleges szempont a régi „nagytőkés” tulajdonos elit ellehetetlenítése volt – beleértve 

nyaralóik kisajátítását is –, melynek fő célja a társadalom hagyományos hierarchiájának 

gyökeres átformálása, és az új uralmi elit helyzetének megszilárdítása volt – a 

reprezentatív fogyasztási szokások kialakításával is. A jelentősebb Balaton-parti villák sok 

esetben párt-, vagy minisztériumi üdülőkké váltak, míg a nagy gyógyszállók, nagyobb 

hotelek a munkások üdülését szolgálták. Mivel a korban még nem került sor új 

üdülőtelepek, szállodák építésére, alapvetően a „régi rendtől” örökölt infrastrukturális 

bázison valósították meg a fizetett szabadságon lévő dolgozók „kulturált, szocialista 

emberhez méltó” nyaralását.
309

  

A teljes magyarországi belföldi, valamint a ki- és beutazó külföldi idegenforgalom 

szervezésére és propagálására kizárólagosan jogosult vállalat, az 1902-ben alapított IBUSZ 

volt. A cég az államosítások során 1948-tól, majd végérvényesen 1951-től lett kizárólagos 

szereplő a turizmusban.
310

 Ez nemcsak a vállalat tevékenységét határozta meg, hanem a 

rendszerváltásig gyakorlatilag az egész magyar idegenforgalom szervezését, jellegét 

befolyásolta. Az IBUSZ tevékenysége az 1956 előtti időszakban főleg a belföldi 

idegenforgalomra, ezen belül is főként a munkások üdültetésére korlátozódott. A 

Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal közösen indított „Ismerd meg hazádat!” 

mozgalom egy-két napos tematikus, szakvezetéssel kísért buszos túráinak hatalmas sikere 

volt. Idegen nyelven vezetett útjaikat azonban a prospektusok szerint nyelvgyakorlásnak 

szánták, és nem valódi nyugati turisták számára szervezték. A vállalat Munkásutaztatási 

Osztálya a balatoni különvonatok szervezéséért volt elsősorban felelős, melyeknek sikere 

óriási volt. Az IBUSZ bonyolította le az 1949-ben Budapesten megrendezett Világifjúsági 

Találkozó, majd 1953-ban a Béke Világtanács üléseinek idegenforgalmi szolgáltatásait. 
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Az IBUSZ első nemzetközi sikerét az 1958-as brüsszeli világkiállításon aratta, ahol 

pavilonjával első díjat nyert. A külföldi vendégek száma azonban ekkor még a százezret 

sem érte el, ami az utolsó világháború előtti szezon, az 1937-es év 380.000 főnyi 

vendégforgalmához képest igencsak jelentős visszaesés volt.
311

 Az államosítások ugyan 

monopolhelyzetet teremtettek az IBUSZ számára, de a pezsgő idegenforgalomhoz 

hiányoztak mindazok a szolgáltató vállalkozások, vendéglők, cukrászdák, üzletek, melyek 

szintén mind az államosítások áldozatává váltak, a vállalat önállóan képtelen lett volna egy 

egész ország vendéglátóiparát pótolni. Az idegenforgalom alakulását befolyásolta a 

hidegháború is: az IBUSZ-on belül létrejött a Nemzetközi Főosztály két részlege, a 

Nyugati és a Szocialista Osztály.  

1956 őszétől, egészen pontosan 1957-től kezdődően, fokozatosan megváltozott az 

idegenforgalommal kapcsolatos szemléletmód: a „régi-új” pártvezetés, illetve ennek 

következményeként a különböző intézmények országos és helyi szervei, pl. még az 

állambiztonság, a határőrizet és a rendvédelem, de a településfejlesztés, a közlekedés, az 

infrastruktúra tervezése részéről is. Közvetlenül a forradalom után kiemelt figyelmet kapott 

az idegenforgalom fejlesztése. A „nyitás Nyugat felé” elve már 1956 decemberében az 

egyik legfontosabb kérdés volt, mivel a pártvezetés a forradalom leverése és a megtorlások 

miatti nemzetközi elszigeteltségből való egyik kitörési pontnak tekintette azt. Az ország 

elleni „hidegháborús propaganda” hatása csökkentésének lehetőségét látták az ide érkező, 

és pozitív tapasztalatokkal távozó nyugatiak növekvő számában.
312

 Ezzel párhuzamosan 

fokozódott az az igény is, hogy az idegenforgalomból származó bevételek hozzájáruljanak 

az ország devizabevételeinek növeléséhez.  

Az idegenforgalom jelentősége az 1950-es évek második felétől abból a szempontból 

is felértékelődött, hogy a „békés egymás mellett élés” egyik eszközeként, egyre fontosabb 

politikai tartalmat kapott. Egyrészt az 1956 utáni Magyarország nemzetközi elismertségét 

is javítani igyekeztek ezzel a szemlélettel, másrészt viszont az egész keleti blokkban 

kezdett elterjedni az a nézet, miszerint az idegenforgalom sokkal inkább politikai, semmint 

gazdasági kérdés. Ahogy aztán a későbbi évtizedek során a magyar gazdaságnak egyre 

több valutára lett szüksége, úgy vált fokozatosan gazdasági kérdéssé az idegenforgalom, és 

mind fontosabbá, majd elsődlegessé a bevételek növelése. 1967-et a nemzetközi 
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idegenforgalom évének nyilvánították, amelyhez a szocialista országok is csatlakoztak, 

ekkor azonban még „Az idegenforgalom út a békéhez!” jelszóval.
313

  

A kádári konszolidáció fontos eleme volt az életkörülmények javítása, melynek része 

volt az üdülési lehetőségek, az ahhoz hozzáférők körének bővítése is. Ehhez 

elengedhetetlen volt az üdülőövezetek infrastrukturális szintjének javítása, a közlekedés, az 

üzletek, a közellátás, az állami üdülők fejlesztése, újak építése. Az idegenforgalom 

fejlesztése mögött álló két szempont egymást erősítette, magában hordozva a fejlődés 

ellentmondásait is. A nyugati vendégek számára jóval magasabb színvonalú szolgáltatások 

létesültek, mint a hétköznapi magyar nyaralók, vagy a szocialista országok állampolgárai 

számára.  

Ennyiben tekinthető 1956 a magyarországi idegenforgalom szempontjából is 

cezúrának. A magyarországi államszocializmus kádári modelljének konszolidálódása 

során, az addigihoz képest ez a tematika kitüntetett figyelmet kapott. Népgazdasági 

jelentőségének felértékelődésével párhuzamosan, fokozatosan növekedett az 

idegenforgalom mértéke az 1960-as évek folyamán. A beutazó baráti és nem-baráti 

országok állampolgárainak száma a statisztikai adatok tanúsága szerint is rohamosan, és az 

átlag állampolgár számára is érzékelhetően és látványosan nőtt az évtizedben.
314

 Az 1956-

ban, az 1951. évihez képest már némiképp megnövekedő beutazók számát drasztikusan, 

majdnem a felére csökkentette a forradalom hatása 1957-re, ami érthető, hiszen a 

világsajtót a háborús állapotokat mutató pesti utcák képei járták be. Ehhez képest viszont 

hatalmas ugrás mutatkozott 1958-ban, és 1960-ban, ami megelőlegezi az egész korszakra 

jellemző folyamatos növekedést.
315

 

Az 1960-as évektől kezdve a második gazdaság és a háztáji gazdaságok révén az 

idegenforgalom jelentős – és ekkor még biztos – mellékjövedelmet jelentett a lakosságnak 

is. Nem kellett feltétlenül maszekolásba fogni, elég volt csak a fán termő barackot kitenni a 

ház elé, vagy kiadni az utcafronton lévő szobákat, vagy a kertet sátorhelynek. A Balaton 

környéki idegenforgalmi fejlesztések, üdülők, vendéglátóipari egységek, üzletsorok 

megépítése pedig a helyi magyar lakosság életszínvonalát, a Balatonra érkező magyar és 

külföldi nyaralók üdüléseinek minőségét egyaránt javították.
316
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A beutazó idegenforgalom általános fellendülésén belül a legjelentősebb nálunk 

nyaraló csoport a Balatont családi és baráti találkozók céljára is használó kelet- és nyugat-

németek voltak. A német-német kapcsolatok 1961-től, a Berlini Fal felépítése után 

helyeződtek a két Németország határain kívülre; pontosan akkor, amikor az 1960-as évek 

elején Magyarországon elindult egy, a többi szocialista országhoz képest relatív 

életszínvonal-emelkedés. Ennek része volt a háztájik, majd a maszekok és a TSz–

melléküzemágak engedélyezése az évtized végén.
317

 Mindezek a lehetőségek és folyamatok 

biztosították azt, a többi szocialista országhoz képest „nyugatiasabb”, jobb minőségű 

ellátást, ami a nyugati turisták ízlésének és elvárásainak is kezdett megfelelni, a szocialista 

országokból érkezőket pedig elkápráztatta.
318

  

Nem szabad elfeledkeznünk azokról a földrajzi tényezőkről, adottságokról sem, 

amelyek a politikai-gazdasági rendszerektől függetlenül hozzájárultak a Balaton 

népszerűségéhez. Magyarországra, illetve a Balatonhoz Európa mindkét feléből – mindkét 

politikai táborából – közúton, vasúton, légi úton könnyen, gyorsan, és ami mindezeknél 

sokkal fontosabb, mindkét blokkból jövet „baráti” országokon áthaladva lehetett eljutni. A 

családi, főleg a kisgyerekes nyaralásokhoz pedig már akkor is fontos volt a tó vonzereje: 

sekély, meleg és édesvizű. Másik kiemelkedően fontos földrajzi tényező a balatoni 

időjárás, a forró, napsütéses magyar nyár, a folyamatos strandidő, ahol a gyümölcsök és a 

paradicsom is egészen más ízű, mint tőlünk Nyugatra vagy Északra, és csodálatosan lehet 

napozni, barnulni is. 

Az 1960-as években az IBUSZ monopóliuma mellett már az Expressz, a KISZ 

ifjúsági utazási irodája is részt vett az idegenforgalom szervezésében. Azonban az új 

szereplők tevékenysége csak hazai turizmus egy kis szeletére korlátozódott, ahogyan a 

későbbiekben fokozatosan megjelenő többi cég is, mint pl. a regionális utazási irodák (pl. a 

SióTours) vagy a MALÉV és a VOLÁN irodái. Az IBUSZ, mint a magyar idegenforgalmi 

szolgáltatások kizárólagos külföldi közvetítője, prospektusaival, kiadványaival azonban 

továbbra is alapvetően meghatározta a Magyarországra látogató turisták első benyomásait, 

mai szóhasználattal élve „országimázsunkat”.
319

 Az államosítások, a központi irányítás, és 
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a tervgazdálkodás nyomán jelentkező folyamatos hiány teremtette meg aztán a Balatonra 

oly jellemző maszekok és „Zimmer Ferik”
320

 világát. 

A hatvanas évek elején azonban még gyerekcipőben jártak és csak kevesek számára 

voltak hozzáférhetőek azok a szolgáltatások, melyek a korszak második felében 

általánosan elterjedtekké váltak. A magánautóval utazó nyugati vendégek ekkor még csak 

konvojban, egyeztetett időpontban érkezhettek. A hegyeshalmi határátkelőnél kísérő várta 

őket (ugyanúgy, mint a busszal érkezőket), és csak a felkínált – nem az általuk választott! – 

útvonalon, az ahhoz tartozó szállásokon, a kísérővel haladva látogathatták végig az 

országot. Az országhatáron belül kívánatos elv egy 1964-ben több nyugati nyelven is 

kiadott sorozatban a következőképpen jelent meg: „Érkezzen bár turistaként, 

üzletemberként, vagy éppen rokonlátogatóba Magyarországra, fogadjon el egy jó tanácsot: 

vegye igénybe az IBUSZ közreműködését, segítségét egész útja során!”  

Az 1960-as évek első felének prospektusaiban meglehetősen szűk a bemutatott és a 

rajzolt térképeken jelölt látnivalók köre, éveken keresztül ugyanazzal a képanyaggal, 

legalábbis ugyanazon látnivalókkal dolgoztak: a legfontosabb természetesen Budapest, 

legtöbbször pedig a Halászbástyáról készült panorámafotókkal találkozhatunk. Kiemelt 

színhelyek voltak még ekkoriban a Bazilika, a Parlament, a Hősök tere, a Széchenyi- és a 

Gellért-fürdő is. Az egynapos vidéki kirándulások között pedig Visegrád és a Duna-

kanyar, Eger, a Balaton, Tihany, Balatonfüred és Keszthely, valamint Debrecen, a 

Hortobágy és Győr szerepelt a kínálatban. A fényképek gyakran teljesen véletlenszerűen 

kerültek egymás mellé, a gyanútlan turista pedig kereshette a győri városháza közelében az 

igazi magyar pusztát. Ezekben az években a vidéki kirándulások még szinte kizárólag 

szervezetten, buszokkal, vagy vezetett autós túrákon valósulhattak meg. A korabeli 

útviszonyok ismeretében felvetődik a kérdés, hogy vajon mennyit láthatott valójában az 

utazó egy-egy fővárostól távolabbi város nevezetességeiből, pl. Debrecen és a Hortobágy 

esetében. 

Az idegenforgalmi nevezetességek között a legfeltűnőbb Sztálinváros és látnivalóinak 

megjelenése. Több ilyen kiadvány átnézése után azt gondolom, hogy az ország egyetlen 

valódi szocialista új városa minden bizonnyal felsőbb utasításra került be a legfontosabb 

látnivalók közé. Minden prospektusban feltűnően tömören, mindössze egyetlen mondatban 

írják le, hogy a szocializmus felépítésének milyen jelentős mérföldköve a város felépítése, 
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majd rögtön a római kori romok bemutatása következik, aztán az egynapos programtervek 

szerint máris továbbment a csoport Martonvásárra, majd Székesfehérvárra. A prospektusok 

szövege nem sokat árult el Sztálinvárosról, nem említették annak szocialista jellegét sem, 

csak mint „az új magyar ipari város – the new hungarian industrial town” jelenítődött meg. 

A város azonban az évtized közepén – miután átkeresztelték Dunaújvárosra – eltűnt a 

kínálatból, mintha soha nem is létezett volna.  

Az időszak egyik különlegességét reklámozta az a szakmai túrákat ajánló kis 

prospektus, melyben orvosok, borászok, mezőgazdasági szakemberek, lótenyésztők 

számára szerveztek tematikus szakmai látnivalókkal fűszerezett üdüléseket. Ebben a 

gondosan összeállított programban kórház, szanatórium és TSz-látogatások, állattartó 

telepek szerepeltek. Mai szemmel nézve furcsán hathat, hogy nyugati szakembereknek 

mutogatták az ottani színvonalhoz képest elmaradott infrastruktúrával felszerelt, bár 

világszínvonalú egészségügyi szolgáltatásokat és a szocialista nagyüzemi mezőgazdaság 

eredményeit. Valószínűleg nem is arattak túl nagy sikert ezek a 8-10 napos tematikus utak, 

mivel a későbbiekben csak a lovas túrákba beépített lótenyésztési szakmai programok 

maradtak meg, ahol az állami gazdaságokként fennmaradt ménesek megtekintése és a 

lóvásárlási lehetőségek továbbra is vonzóak maradtak a nyugati látogatók számára. 

1962-ben indította az IBUSZ az első lovastúrát,
321

 az ún. Country Cross-t, melynek 

során lóháton, a méntelepeken megszállva járták végig az ország egy-egy régióját a 

vendégek. A program a rendszerváltásig sikeres maradt, az érintetlen tájak, a gyönyörű 

lovak, a lovardák mellett található szállások és a lovaglások köré szervezett programok, 

látnivalók, pihenőnapok és egyéb szolgáltatások, mint például a csomagok és kísérő 

családtagok buszokkal való szállítása, exkluzívvá és nagyon sikeressé tették a programot. 

1965-től szinte évről évre egyre színvonalasabb külön kiadványok hirdették az idillikus 

lovas túrákat, ahol a szalonnát sütögető külföldiekről készült képek egymás mellett 

szerepeltek a csárdákban kalocsai népviseletben halat sütő lányok, vagy a lovakat vezető 

csikósok romantikus fotóival.  

A hatvanas évek második felében már nyilvánvalóak az idegenforgalom 

koncepcionális felfogásában és a politikai hozzáállásban bekövetkező változások. A 

prospektusok egyre színesebbek lettek, bővebb információval szolgáltak, fényképekkel, 

színvonalasabb grafikai háttérrel, jobb fordításokkal jelentek meg. Mindez tükrözi a 

turizmusból származó bevételek iránti igény fokozódását és az ország egyre nyitottabbá 
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válását is. Ezzel párhuzamosan megfigyelhető, hogy a turisták már egyre szabadabban, 

önállóbban is mozoghattak az országban: kevesebb a fehér folt az ország piktogramokkal 

megrajzolt térképein. Míg az évtized első felében gyakoriak az országot csak az észak-

nyugati és a középső régiókra redukáló csonka térképrajzok, addig ezeket lassan felváltják 

a színes grafikákkal, piktogramokkal díszített, egyre informatívabb, önálló utazásokhoz is 

alkalmas térképek.  

Az önállóan, autóval érkezők tájékozódását szolgálták azok a kis könyvecskék is, 

amelyek fix útvonalon, de már kísérő nélkül vezették végig a nyugati turistát az országon, 

gyakran a Jugoszlávia vagy Románia felé haladó tranzitútvonalak mentén. A 

leghasznosabb információk, mint például benzinkutak, szervizek, IBUSZ-irodák, szállások, 

éttermek címei mellett megtalálhatók voltak az útba eső látnivalók leírásai, általános 

érdekességek és tudnivalók az országról, melyek az évtized vége felé egyre inkább átvették 

a fő információk helyét.  

A hatvanas években indult el a lovas túrák mellett egy másik olyan program, mely az 

egész korszak magyarországi turizmusának vitathatatlanul sikeres „újítása” volt. Az 

idegenforgalmi világévben, 1967-ben szervezték meg az első ún. Gulyás-partyt,
322

 melyen 

a magyaros vacsora mellett zenés-táncos műsort is láthattak a vendégek, egy állandó 

házigazda konferálásával kísérve. A program a nyolcvanas évekre mindennapos ajánlattá 

nőtte ki magát, több verzióban és több helyszínen is működött.  
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2.2.2. A BM egyes egységeinek szerepe a beutazó idegenforgalom ellenőrzésében 

 

Az idegenforgalom ellenőrzése a korszakban Magyarországon alapvetően a 

Belügyminisztérium illetékességébe tartozott, azonban ez a tevékenység megoszlott több 

különböző jellegű, a BM alá tartozó részleg között. Egyik legfontosabb ilyen egység volt a 

Határőrség, ami a határon ellenőrizte a ki-, illetve a beutazó külföldi és magyar 

állampolgárokat, illetve a BM KEOKH,
323

 ahol a beutazni szándékozó külföldiek útlevél 

és vízum kérvényeit elbírálták. 

Fontos megkülönböztetnünk az egyre növekvő mértékű idegenforgalom révén 

beutazó tömegek ellenőrzését, a határátléptetés rutinszerű folyamatát és szabályozását, ami 

alapvetően a Határőrség feladata volt, és azokat az állambiztonsági szempontokat, melyek 

az idegenforgalom révén az ún. „legális behatolási csatornákon” keresztül érkezők 

elhárítására vonatkoztak. A két szélső pont, a rutin és a kémelhárítás között teremti meg a 

kapcsolatot a KEOKH, ahol a BM nyilvántartás alapján engedélyezik a beutazást, vagy 

utasítják el a belépésre jelentkező, vízumot igénylő külföldiek kérelmét. 

A Határrendőrség már az 1945 áprilisi újjászervezése során az Államrendőrség 

Rendőrségi Osztálya alá tartozott.
324

 Az államvédelmi szervek többszöri átszervezése a 

határrendészetet is folyamatosan érintette, a BM Államvédelmi Hatóság 1948-as 

létrehozása során pedig a Határrendészeti Hatóság és a KEOKH is az új szerv hatásköre alá 

került.
325

 A hidegháborús hisztéria nyomán 1950-ben a jugoszláv, majd 1952-ben az 

osztrák határszakaszokat is teljesen lezárták, határátlépésre kizárólag az ún. Határ 

Forgalom-ellenőrző Pontokon (FEP) volt lehetőség.
326

  

A Határőrség 1957. március 1-től az államvédelmi, állambiztonsági egységektől 

szervezetileg továbbra is elkülönítve tartozott a Belügyminisztériumhoz.
327

 Már az 1957-es 

évet értékelő belügyminiszteri összefoglaló is leszögezte, hogy „meg kell javítani a 

forgalomellenőrző pontok tevékenységét”,
328

 vagyis a folyamatosan növekvő 

határforgalom, a nyugati turistákkal szembeni átalakuló hozzáállásból fakadó igények már 
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ekkor megmutatkoztak. A jelentés szükségesnek tartja az átkelőhelyek kulturált 

berendezését, a személyi állomány létszámának növelését, a technikai eszközök 

fejlesztését – mindezen célok elérésére pedig folyamatos erőfeszítéseket tettek.  

A szezonálisan megnövekedő határforgalomban 1958-tól kezdve folyamatosan hoztak 

különböző könnyítéseket, melyek az első években csak a szocialista országok 

állampolgáraira vonatkoztak, pl. vízummentesség, kishatár-forgalom. 1964-ben vezették be 

az első, nyugati turistákat érintő olyan rendelkezést, ami megkönnyítette számukra a 

beutazást: a június 15. és szeptember 15. közötti 3 hónapos időszakra kedvezményes 

vízumot válthattak. 1964-ben a belépésre jelentkezők vízumkérelmét is elbíráló KEOKH 

állandó kirendeltséget telepített a 11 legnagyobb közúti határátkelőhelyre, valamint a 

Ferihegyi repülőtérre és a Belgrád rakparti hajókikötőbe, az ügyintézés meggyorsítása 

érdekében.
329

 Az 1960-as évek második felében sorban adták át az új határátkelőhelyeket, 

illetve a már meglévők épületeit korszerűsítették.  

A Belügyminisztérium 1971-72-es átszervezése nyomán tovább függetlenedett a 

határőrizet, tevékenységét a Határőrség Országos Parancsnoksága irányította. A növekvő 

idegenforgalom igényeivel nehezen tudott lépést tartani a Határőrség, bár folyamatosan 

nyíltak további újabb határátkelőhelyek, és bővítették a régi átkelőket is.
330

 Az 1970-től 

érvényes új kiutazási szabályok
331

 nyomán drasztikusan csökkent a magyar határsértők 

száma, viszont tovább nőttek a román és az NDK-állampolgárok által megkísérelt tiltott 

határátlépések és embercsempészések.
332

 Az 1980-as évek folyamán tovább enyhültek a 

magyarokra vonatkozó kiutazási szabályok, 1982-től évente egyszer lehetett nyugatra 

utazni, 1987-ben pedig bevezették az ún. „világútlevelet”,
333

 mellyel gyakorlatilag 

okafogyottá vált a nyugati határszakasz őrzésének további fenntartása. A Határőrség 

munkáját alapjaiban változtatta meg az ún. „vasfüggöny”, az Sz-100-as elektromos 

jelzőrendszer 1989 márciusában megkezdett lebontása.
334

  

A növekvő idegenforgalom révén beutazó külföldiek ellenőrzése, az állambiztonsági, 

vagy közbiztonsági szempontból veszélyesnek minősülő személyek kiszűrése a BM 

KEOKH feladata volt. Ennek a munkának legfontosabb pillére az az adatbázis volt, 

amelyben minden olyan külföldi állampolgárról folyamatos nyilvántartást vezettek, akinek 
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belépése „sértheti a Magyar Népköztársaság érdekeit”. A BM KEOKH 1948-ban jelent 

meg először ezen a néven, amikor a határrendészettel együtt az ekkor kialakított BM ÁVH-

hoz került, és a „B” ügyosztályhoz tartozott, a külföldi elhárítás és a határon túli hírszerzés 

mellett.
335

 Az útlevelek kiadása is ekkor került az ÁVH hatáskörébe, viszont ez a „C” 

ügyosztályhoz tartozott. Az ÁVH 1956-os feloszlatása után 1962-ig önállóan, a különböző 

ügyosztályok mellett működött a KEOKH és az Útlevél osztály.
336

 

 1962-ben ismét átalakították a belügyi szerveket, ekkor alakult ki az a szervezeti 

felépítés, ami a kisebb módosításoktól eltekintve, gyakorlatilag egészen a rendszerváltásig 

működött. Az átszervezés során a „megváltozott bel- és külpolitikai viszonyokhoz 

alkalmazkodva” kiemelt figyelmet kapott a hírszerzés és a kémelhárítás. Ekkor a KEOKH 

feladatai révén a III/II. Csoportfőnökség, vagyis a Kémelhárítás tevékenységét támogatta, 

annak 7. osztályaként,
337

 feladata „a Magyarországra utazó külföldi állampolgárok 

ellenőrzése és vízummal való ellátása”
338

 volt. A KEOKH ekkor elkülönült a kiutazó 

magyarok útleveleinek ügyintézésétől, ami az önállóan működő III/3. Útlevél Osztály 

feladata lett.  

Az állambiztonság 1972-es átszervezése során a KEOKH tevékenységének megfelelő 

feladat a III/II. Csoportfőnökségnél maradt, konkrét megnevezése azonban nem szerepel az 

egyes osztályok között.
339

 Az 1980-as években keletkezett iratokon már a KEO 

(Külföldieket Ellenőrző Osztály) rövidítés szerepel, mint a BM ORFK Igazgatásrendészeti 

Csoportfőnökség egysége.
340

  

 A külföldi turisták rendészeti jellegű ellenőrzése mellett a Belügyminisztérium 

keretein belül működő állambiztonság is foglalkozott velük. A kémelhárítással foglalkozó 

BM III/II. Csoportfőnökség és alosztályainak feladata az idegenforgalom révén legálisan 

beutazó külföldiek ellenőrzésére is kiterjedt.
341

 Az idegenforgalom állambiztonsági 

szempontú ellenőrzése alapvetően a kémelhárítás hatáskörébe tartozott, mely elé új 

feladatokat állított az 1956 után egyre növekvő számú beutazó turista. Különösen a nyugati 

vendégek számának megemelkedése volt belügyi szempontból aggasztó. 1956 előtt a 
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kémelhárítás számára gyakorlatilag „csak” az országban tartózkodó külföldiek ellenőrzése 

jelentett feladatot.
342

  

A belügyi szervek 1962-es átalakítása nyomán is kirajzolódott ez a hangsúlyeltolódás. 

A III/I. Hírszerző Csoportfőnökség fő feladatai között szerepelt „az ellenséges hírszerző 

szervek objektumainak, fedőszerveinek, terveinek és módszereinek felderítése”, valamint 

„az ellenséges emigráns szervezetek bomlasztása”. A szintén ekkor létrehozott III/II. 

Kémelhárító Csoportfőnökség fő feladata pedig a beutazó külföldiek ellenőrzése és 

vízummal való ellátása mellett „a nyugati hírszerző szervek rezidentúráinak és 

ügynökeinek felderítése, tevékenységük elhárítása” lett.
343

  

Az 1972-ben ismét átszervezett állambiztonság részlegei közötti feladatmegosztás 

tovább differenciálódott és konkretizálódott. A Belügyminisztérium III/II. 

Csoportfőnökségének 1972-ben miniszteri parancsban kiadott ügyrendje
344

 szerint a 

Csoportfőnökség fő feladata „a Magyar Népköztársaság védelme az ellenséges hírszerző 

szervek tevékenységével szemben, annak megelőzése, felderítése, megszakítása, leleplezése 

az ügyrendben biztosított nyílt, vagy titkos operatív eszközök és módszerek alkalmazása 

útján”.
345

  

A III/II. Csoportfőnökségen belül több osztály jött létre, melyek között területi alapon 

megosztották az addigi legfőbb feladatot, a nyugati hírszerző szervek tevékenységének 

elhárítását. A Magyarországra beutazó turisták száma alapján kiemelkedő nyugati országok 

hírszerző szervei elleni elhárítás is külön osztályt kapott. Míg a III/II. 2. Osztály kizárólag 

az NSZK és Ausztria hírszerző szerveinek elhárításával foglalkozott, addig a 3. Osztály az 

összes többi európai NATO-tagállam és semleges ország hírszerzőinek elhárítását 

végezte.
346

  

A földrajzi és a tematikus munkamegosztás mellett külön osztályt, a III/II. 8. Osztályt 

hozták létre az idegenforgalom terén való elhárítás céljára. Fő feladatai között szerepelt „az 

amnesztiával hazatértek” közötti elhárítás, valamint az, hogy „felderíti, leleplezi, 

megszakítja az idegenforgalom fedésével folytatott ellenséges tevékenységet a 

rendelkezésre álló lehetőségek (FEP-ek, vám, bel- és külföldi utazási irodák stb. operatív 
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ellenőrzése) felhasználásával.” Feladata volt továbbá a megyei, „területileg illetékes 

katonai elhárító szervekkel” szorosan együttműködve megoldani „a magyar és szovjet 

katonai objektumok védelmét, a hadgyakorlatok operatív biztosítását.”
347

  

Az ügyrend külön foglalkozott a megyei rendőrfőkapitányságok III/II. osztályai 

feladatának meghatározásával,
348

 mely szerint legfontosabb „a kémelhárítás általános 

védelmi és kutató, szűrő tennivalók ellátása”, vagyis „ennek megfelelően a következőket 

kötelesek teljesíteni:  

a) a megye területén élő olyan külföldiek ellenőrzését, akik legális fedéssel 

rendelkeznek kémtevékenység kifejtésére (külföldi tudósítók, ösztöndíjasok, műszaki és 

egyéb szakemberek, stb.);  

b) a lakosság egyes, ellenséges kémszervezetek bázisául szolgáló rétegeiben a kutató, 

felderítő munkát ( az NSZK-val kapcsolatot tartó német ajkúak, görög emigránsok, stb.);  

c) a hadiipari objektumok, a vasúti közlekedés és a posta preventív biztosítását (csak 

azokban a megyékben, ahol békeidőszakban is hadiiparnak minősülő objektumok, illetve 

posta- és vasút-igazgatóságok vannak);  

d) titkos objektumok (magyar és szovjet katonai egységek, kormányobjektumok) 

környezetének védelmét;  

e) az amnesztiával hazatérő, ellenséges tevékenységgel gyanúsíthatók körében a 

kutató, felderítő munkát;  

f) az államtitok védelmét;  

g) az idegenforgalom felhasználásával folytatott ellenséges tevékenység felderítését és 

az ehhez szükséges operatív lehetőségek biztosítását;  

h) a beutazók operatív ellenőrzését a KKA
349

 értesítési rendszere alapján, a központi 

kutató osztály irányításával;  

i) a kiutazók preventív operatív védelmét és szükség szerinti ellenőrzését;  

j) az állandó, vagy ideiglenes jelleggel területünkön tartózkodó külföldiek és magyar 

állampolgárok közötti gyanús kapcsolatok felderítését.”
350

  

Az idegenforgalom területén végzett elhárító munka részletezéséből is kitűnik, hogy 

mely csoportokat, egyéneket tartottak ekkor állambiztonsági szempontból veszélyesnek, 

illetve mely objektumok, intézmények minősültek a külső ellenséggel szemben 

megvédendőnek.  
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2.2.3. „Társadalmi segítség” és „veszélyes beutazók” az állambiztonsági gyakorlatban 

 

Az állambiztonság tevékenységét a hálózatban résztvevők, vagyis a besúgók mellett az ún. 

hivatalos kapcsolatok és a társadalmi kapcsolatok is segítették. Hivatalos kapcsolat volt 

minden olyan vezető beosztású személy, aki „hivatalból”, a pozíciójából fakadó 

helyzetéből adódóan támogatta a főállású tisztek munkáját, akár egy-egy konkrét ügyben 

eseti, akár folyamatos segítségről volt szó. Az ún. társadalmi kapcsolatok pedig 

meggyőződésből, „hazafias alapon” segítették a belügyi munkát, melynek alapja szintén a 

munkahelyi lehetőségeik kihasználása volt. Az idegenforgalom területén dolgozóknak nem 

csak az információk átadásában volt jelentős feladatuk, hanem gyakran segítették az 

operatív munkát is.  

 Az országba beutazó növekvő számú külföldi ellenőrzésének feladata először 1961-

ben érte el azt a szintet, amikor a BM II. Főosztályán javaslat született „a társadalmi 

segítség megszervezésére a kapitalista országokból beutazó állampolgárok közötti elhárító 

munkára vonatkozóan.”
351

 A javaslat alapjául olyan információk szolgáltak, melyek szerint 

a megnövekedő idegenforgalom révén „az ellenséges hírszerzés nagy erőfeszítéseket tesz 

annak érdekében, hogy a legálisan beutazók között hírszerzőtiszteket és ügynököket 

küldjön be futár, felderítő, tanulmányozó és beszervező feladatokkal.”
352

  

A jelentés szerint már 1958-ban felismerték a fokozódó idegenforgalom révén 

jelentkező problémákat, de az addigi intézkedések nem voltak elég hatékonyak.
353

 A 

hatékonyság fokozása érdekében, a belügyi szervek egységeit és személyi állományát 

érintő intézkedések mellett a javaslat legfontosabb elemei a belügyi munka társadalmi 

támogatottságának megerősítésére irányultak. Az egyes minisztériumokban nem a 

megfelelő személyek foglalkoztak a beutazó szakemberekkel, a kiutazók felkészítésével, a 

beutazók mellé gyakran nem kellőképpen „felvilágosított” tolmács és idegenvezető került, 

a vendégeket pedig gyakran olyan nehézipari üzemekbe vitték látogatásra, amelyekben 

akár hadi célú termelés is folyhatott.
354

  

A tervezet az állami intézmények külkapcsolatainak szigorúbb szabályozása mellett 

javasolta a fiatal, nyelveket beszélő, megbízható munkatársak bátrabb alkalmazását, illetve 

kiemelten hangsúlyozta a tolmácsok és idegenvezetők szerepének fontosságát: „Az 
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idegenforgalom által érintett legfontosabb intézményekbe (legfontosabb szállodák, IBUSZ, 

Expressz, stb.) titkos állományú operatív tiszteket kell helyezni, akik fokozottabban 

biztosítják ezekben az intézményekben az elhárító munkát és a kapitalista államokba utazó 

nagyobb csoportok és delegációk esetén közvetlenül betöltik az idegenvezetők 

szerepét.”
355

  

Az évtizedek során több dokumentumban is találhatunk utalást az idegenforgalom 

területén dolgozók bevonására az állambiztonság ellenőrző, kémelhárító tevékenységébe. 

Társadalmi kapcsolat volt pl. a tihanyi Hotel Lídó portása,
356

 aki a megfigyelés alatt álló 

nyugati turisták pontos adatai mellett, azok mozgásáról is folyamatosan tájékoztatást adott, 

valamint az operatív technika beszerelése idejére a szállodai szoba kulcsát is átadta, amikor 

a vendégek több órás kirándulásra indultak. A SióTours egyik munkatársa tette lehetővé a 

BM III/I. Csoportfőnökség 3. Osztály
357

 tisztjei számára, hogy a Külügyminisztérium 

fedése alatt, a hivatalos utakat megkerülve, két szezonon keresztül „operatív célokra” 

béreljenek egy villát Zamárdiban.
358

 A gyanútlan tulajdonos pedig valószínűleg még ma 

sem tudja, hogy házában nem külügyi vendégek, hanem a magyar és az NDK 

állambiztonság főállású tisztjei találkoztak egymással és ügynökeikkel. 

A szállodák, éttermek alkalmazottai, középvezetői mellett a fent említett „társadalmi 

kapcsolatok” szempontjából az IBUSZ is kiemelten fontos volt, melynek nem csak a 

magyarországi vezetése, telepített idegenvezetői, de a nyugati kirendeltségeinek dolgozói 

is társadalmi kapcsolatként, vagy akár titkos megbízottként vettek részt az állambiztonsági 

munkában.
359

 Az IBUSZ, mint a magyarországi idegenforgalom monopol helyzetben lévő 

szervezete, nem csak a beutazó külföldi, hanem a kiutazó magyar turisták ellenőrzése 

szempontjából is fontos pozícióban volt.
360

 Túlzónak tartom ugyan azt a közkeletű 

megfogalmazást, miszerint minden Nyugatra utazó magyar, és minden beutazó nyugati 

csoport vezetője egyben állambiztonsági ügynök lett volna, viszont tagadhatatlan, hogy a 

megállapításnak van némi alapja. A kérdés vizsgálatánál figyelembe kell vennünk azt a 

változó tendenciát, ami állambiztonság és idegenforgalom viszonyát általában is jellemzi, 

és amit a ki-, illetve beutazók számának robbanásszerű növekedése is meghatározott.  
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A vizsgált időszak első évtizedéből származik azon dossziék többsége, melyek az 

IBUSZ munkatársai által írt, illetve munkájukról, valamint róluk készült jelentéseket 

tartalmazzák.
361

 A vizsgált időszak első szakaszát jól érzékelteti annak az 

idegenvezetőnőnek a dossziéja, aki 1958-1965-ig szinte minden útjáról, illetve 

Magyarországra beutazó csoportról, prominens vendégről aprólékos jelentést készített „Sós 

Irén” néven.
362

 Azonban nem csak a Nyugatra, hanem pl. a Lipcsei Vásárra kísért magyar 

csoportokról is készített jelentéseket, valamint saját munkatársairól, illetve az országba 

beutazó olyan nyugati utazási irodák tulajdonosairól, akik az IBUSZ-szal szándékoztak 

együttműködni, vagy magyarországi szállodaépítésekbe szerettek volna befektetni.  

Hasonló jellegű „Vámos László” dossziéja,
363

 akinek eredeti feladata szintén a 

beutazó nyugati turisták megfigyelése volt, bár dossziéjából nem derül ki egyértelműen, 

hogy valóban az IBUSZ alkalmazásában állt volna. Beszámolói egyre inkább az 

ismeretségi körében szerveződő disszidálási tervről szóltak, s mindez tartótisztje számára 

is érdekesebbnek bizonyult, így a jelentésekben ennek az ügynek a felgöngyölítése került 

előtérbe. 

A legérdekesebbek azok az akták, amelyek a bécsi és az 1968-ban megnyitott 

frankfurti – első nyugat-német – IBUSZ irodák dolgozóinak jelentéseit tartalmazzák.
364

 

Ezekből az idegenforgalom napi szervezése, a külföldiek beutaztatásának menete, a vízum-

ügyintézés, hivatalos valutaváltás ügyintézése mellett az is kiderül, hogy az irodák 

dolgozói milyen kapcsolatban voltak, illetve hogyan álltak összeköttetésben az adott 

városban lévő hírszerző rezidentúra tisztjeivel.
365

  

A bécsi irodában két ügynök is tevékenykedett, ami nehezítette ugyan a konspirációt, 

mivel egymás tevékenységéről nem tudva először egymás előtt „dekonspirálódtak”. 

Azonban a bécsi magyar követségen lévő rezidentúrával sokkal könnyebb volt a 

kapcsolattartás, mint Frankfurtban. A bécsi irodában dolgozó ügynökök jelentéseinek 

többsége főleg a saját kollégáik kisebb-nagyobb ügyleteinek taglalásában, a munkahelyi 
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pletykák részletezésében merültek ki, amire a tartó-tisztek minden alkalommal fel is hívták 

ügynökeik figyelmét.
366

  

Az iroda alkalmazottaiként dolgozó titkos munkatársak eredeti feladata sokkal inkább 

az lett volna, hogy a Magyarországra beutazni szándékozó ügyfelekről már azok utazási 

szándékának első momentumánál, az utazásra való jelentkezést követően jelentsék, ha 

ellenséges szándékot, vagy arra utaló jeleket vélnek felfedezni. Az utasok mellett kiemelt 

feladatuk volt az IBUSZ útjait tovább-értékesítő osztrák és nyugat-német utazási irodák 

tulajdonosainak és képviselőiknek az alapos tanulmányozása is.
367

  

Megkülönböztetett figyelemmel kísérték azoknak a nyugati, jellemzően többségében 

nyugat-német, vagy osztrák utazási irodáknak a tulajdonosait, akik Magyarországra 

szerveztek utakat, amihez természetesen az IBUSZ-szal kellett együttműködniük. Az 

iratcsoport egésze alapján következtethetünk arra, hogy az IBUSZ önállóan nem volt képes 

a beutazó nyugati turisták számának növelésére vonatkozó igényt kielégíteni, így – 

különösen a reklámozás terén – alapvetően rá volt szorulva a szoros kooperációra ezekkel 

az irodákkal. Ebből adódóan az IBUSZ-nak többnyire már csak a vízumokat és a 

foglalásokat kellett intéznie a magyar látnivalók iránt érdeklődő turisták számára.  

Az idegenforgalom állambiztonsági ellenőrzéséről, annak időbeli változásáról már az 

eddigiek alapján is megállapítható, hogy az a beutazó turisták számának növekedésével 

párhuzamosan fokozatosan enyhült, hiszen lehetetlen lett volna a több tízmilliósra duzzadt 

turistaforgalmat alapos, a korszak első éveire jellemző ellenőrzésnek alávetni. A belügyi 

szempontból veszélyesnek minősülő beutazók köre, illetve annak változása alapvetően a 

mindenkori ellenségképek alakulását, az államhatalom vélt, esetleg valós ellenségeinek 

időben változó körét mutatja meg. A demokratikusan működő államok is rendelkeznek 

hírszerző szervezetekkel, nem vitatom, hogy lehettek valóban kémtevékenység céljával 

turistaként Magyarországra érkező külföldiek, az iratokban kirajzolódó ellenségkép 

azonban minden bizonnyal túlzó.  

Kérdéses azonban, hogy mi állt az ellenségképek megrajzolása, illetve azok 

felnagyítása mögött? A diktatúra paranoiás félelme, a félelmeket tükröző betarthatatlan 

biztonsági rendeletek nyomán kézzelfoghatóvá váló, mesterségesen felduzzasztott 

esetszám, vagy az önnön létének fontosságát is alátámasztani igyekvő, egyre duzzadó 

létszámú bürokratikus apparátus? Az ellenségképek, a „külső ellenség” megismeréséhez, 
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illetve megértéséhez, valóságalapjának feltárásához a korabeli állambiztonsági kategóriák 

közelebbi elemzését tartom célravezetőnek. Ezek a kategóriák képezték a beutazásokat 

szabályozó korabeli rendeletek, a vízum-kiadási gyakorlat, a határőrizet és az 

idegenforgalmi, illetve állambiztonsági statisztikák alapját is.  

A beutazó külföldieket alapvetően két kategóriára osztotta a korabeli idegenforgalmi 

tervezés, illetve a statisztika: szocialista és nem-szocialista országokból érkezőkre. Ezt 

tovább finomította az utazás célja alapján a Belügyminisztérium illetékes szervei által 

kiadott vízum, melynek két fő csoportja volt ekkor, a rokonlátogató és a turista, valamint 

az ún. hivatalos vízum. Ez a különbségtétel azonban a korabeli idegenforgalmi 

statisztikákban már nem jelent meg, viszont az állambiztonság adatai között igen.
368

  

A „külső ellenségek” körébe a téma szempontjából alapvetően a rokonlátogatóként, 

vagy turistaként beutazó nyugati állampolgárok tartoztak. A szocialista országok 

állampolgárai elsősorban a baráti állambiztonsági szervekkel való együttműködési 

megállapodások alapján kerülhettek az állambiztonság látókörébe. A korszak első felében 

a nyugati állampolgárok beutazását a vízum-kérelmek elbírálása során a BM KEOKH 

adminisztratív úton tudta szabályozni. Ez a lehetőség azonban csak addig állt fenn, amíg az 

államközi megállapodások nyomán nem kezdett el nőni azon nyugati országok köre, 

amelyek lakói vízummentesen utazhattak be Magyarországra.
369

 Az ő esetükben továbbra 

is fennállt azonban a beutazás engedélyezésének megtagadása az útlevél ellenőrzés során a 

határátkelőhelyekre telepített KEOKH kirendeltségek révén. Főszabály, hogy „egyetlen 

kapitalista ország állampolgára sem tartózkodhat engedély nélkül a Magyar 

Népköztársaság területén.”
370

 

 A kémtevékenység gyanúja mellett a nyugati turisták létszámnövekedésének legfőbb 

veszélye a nyugati „diverzió terjedése, a fellazító politika”, ami alapvetően a nyugati 

életstílus csábításaként jelent meg. A Balaton partján egymás mellett nyaralt a szocialista 

és a kapitalista munkás, életszínvonaluk látványos különbsége pedig mindenki számára 

nyilvánvaló volt. A korabeli sajtóban felhívták a figyelmet ugyan arra, hogy a 

Magyarországon nyaralók magas életszínvonalát nem a kapitalista országok munkásai 

jelenítik meg, hanem éppen a munkások kizsákmányolása nyomán tehetősebb kapitalisták. 

Erről az okfejtésről azonban hamar kiderült az átlagos nyaraló számára is, hogy nem felel 
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meg a valóságnak. A korszak első időszakában még jellemző a nyugati vendégek számára 

elkülönített strandok, melyek azonban csak még inkább felhívták az átlag nyaralók 

figyelmét a különbségekre.
371

  

 A Belügyi Szemlében, a Belügyminisztérium havonként megjelenő szakmai lapjában, 

folyamatosan közöltek cikkeket a témában az 1960-as évek folyamán, melyekben az a 

rendszertipikus belügyi szemlélet tükröződik, ami egy 1966-ban megjelent cikkben is 

olvasható: „Az ellenőrzés fontosságát – amely egyébként minden rendészeti munkának 

velejárója, csak fokozza a körülmény, hogy a kapitalista országokból nemcsak jóindulatú 

és pihenni vágyó emberek érkeznek hazánkba. A nyugati országok hírszerző szervei 

igyekeznek kihasználni a legális beutazási lehetőségeket ellenséges tevékenységük 

fedésére, és politikai, katonai, gazdasági hírszerző-tevékenységet próbálnak kifejteni. A 

beutazó kapitalista országok állampolgárai kémkedés, izgatás, embercsempészés, 

árucsempészés bűntettét, továbbá a devizagazdálkodást sértő bűntetteket követtek el, 

ellenséges propagandaanyagokat csempésztek hazánkba, valamint a hazai belső reakciós 

elemeket segítették, támogatták, bátorították, stb.”
372

 

 A beutazó turisták növekvő tömegei mellett fokozott állambiztonsági veszélyt 

jelentettek azok a nyugati állampolgárok, akik valamilyen tudományos, kulturális, vagy 

üzleti kapcsolat révén, hivatalos úton, vagyis hivatalos vízummal érkeztek az országba, 

meghívólevéllel rendelkeztek, viszont utazásuk célja az állambiztonság szemszögéből 

eleve magában hordozta a kémkedés szándékának gyanúját. Különösen az NSZK-val 

1973-ban felvett diplomáciai kapcsolatok
373

 nyomán megélénkülő hivatalos kulturális, 

illetve tudományos, majd egyre több gazdasági kapcsolat jelentett érdekellentétet az ország 

külpolitikai érdekei és az állambiztonsági lobbi kémelhárítási szempontjai között.
374

 

A nyugati állampolgárként beutazók egy különleges körét jelentették az ún. 

rokonlátogatók. Esetükben alapvetően olyan, egykori magyar állampolgárokról volt szó, 

akik 1944 után önként, vagy kitelepítés, kényszermigráció
375

 során hagyták el 
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Magyarországot, majd az 1963-as amnesztiát követően kezdtek egyre nagyobb számban 

hazalátogatni.
376

 A kitelepített németek esetében már hamarabb elindult a hazalátogatás 

lehetőségeinek keresése, az első szervezett utak 1958-tól indultak, attól kezdve pedig 

fokozatosan növekedett a számuk.
377

 A Belügyi Szemle egy 1966-os cikke szerint az 1960-

as évek folyamán „jelentősen megnőtt a rokonlátogatók száma. Ezek főként az NSZK-ban, 

az USA-ban, Kanadában és Svédországban élő régebbi emigránsokból, a kitelepített 

svábokból, továbbá azokból tevődnek össze, akik az 1956-os ellenforradalmi 

eseményekkel kapcsolatban hagyták el az országot.”
378

 

 A beutazók közötti különbségtétel – rokonlátogató, vagy turista – nem egyszerűen 

csak a meglátogatott turisztikai desztinációk, szálláshelyek szempontjából bírt 

jelentőséggel. A rokonlátogatóként érkezők ugyanis minden esetben tudtak magyarul, 

helyismerettel rendelkeztek, és rokonaik, ismerőseik, közvetlen kapcsolataik voltak az 

országban. Magyarországi tartózkodásuk során pedig gyakran az itt élő rokonaiknál 

szálltak meg, tehát a turisták számára gondosan előkészített és megmutatható látnivalóktól 

távol, a vidéki Magyarországot is bejárhatták, és eközben a vidéken élők is személyes 

kapcsolatba kerülhettek egy nyugati állampolgárral.
379

  

 Ez a közelség, valamint a nyelv- és helyismeret tette állambiztonsági szempontból 

különösen veszélyessé ezt a csoportot, amin belül kiemelkedő figyelmet szentelt az 

állambiztonság az egykori kitelepített németeknek. Az ő esetükben ugyanis, mint NSZK- 

állampolgárok, mindkét irányból igaz volt a nyelvismeret (német és magyar), az ország 

elhagyása óta pedig volt ideje az ellenséges hírszerző szerveknek arra, hogy a 

rokonlátogatóként hazautazókat hírszerzőként beszervezzék és kiképezzék. A 

rokonlátogatók ily módon könnyen juthattak az ország legkülönbözőbb pontjain lévő 

katonai objektumok közelébe, ami lehetőséget adott nekik a „vizuális felderítésre”, vagyis 

a megfigyelésre, vagy akár fényképek készítésére.
380

 

A helyzetet így összegzi egy Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. 

Alosztályának jelentése 1966 nyarán: „Az idegenforgalom adta lehetőségek 
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felhasználásával a nyugatnémet sváb emigrációs és propaganda szervek aktivizálódtak az 

elmúlt évben. Külföldi kezdeményezésre elsősorban Pusztavámon több személy kérte 

nyugdíjának folyósítását az NSZK-ból. Ezen özvegyasszonyok férjei a II. világháború 

során a német hadseregben teljesítettek szolgálatot, és estek el. (…) A rokonlátogatást 

ellenséges tevékenység folytatására használják fel: katonai objektumok vizuális 

megfigyelése, hadgyakorlatok megfigyelése.
381

  

Az idegenforgalommal kapcsolatos feladatok összbelügyi feladatot képeznek. Az 

elmúlt évben – elsősorban a rendszeres kapcsolattartás következtében – javult a 

közrendvédelmi állomány állambiztonsági munkája. A járási rendőrkapitányság 

parancsnoki állományával kialakult munkakapcsolat biztosítékot nyújt további előrelépésre 

a rendőri munka ezen fontos területén.  

A különböző állami és társadalmi szervek vezetőivel és munkatársaival a kapcsolat 

kialakítása jelenleg folyik. Az eddig szerzett tapasztalatok az bizonyítják, hogy adott 

esetekben a lehetőségeikhez mérten készségesen segítik az elvtársak az állambiztonsági 

munkát.  

A járás területén kezdeti lépések történnek annak érdekében, hogy tovább szélesítsük 

az állambiztonsági szervek tömegbázisát és mind több emberrel értetjük meg e munka 

politikai jelentőségét. Így az 1966-os évben propaganda előadásokat tartottunk a Munkásőr 

zj. tagjainak, és Pusztavámon, Móron, Gánton az önkéntes rendőri állománynak.”
 382

  

A vidéki Magyarország falvaiban az 1960-as években látogatóként megjelenő egykori 

kitelepítettek pedig a „nyugati életforma terjesztésével” jelentettek – állambiztonsági 

szempontból nézve – jelentős veszélyforrást.
383

 Gyakorlatilag a semmiből, alig több mint 

egy évtized alatt felépített egzisztenciájuk, valamint az NSZK-ban 1952-ben megkezdett 

kárpótlás, az ún. Lastenausgleich
384

 tette lehetővé az ajándékba hozott háztartási eszközök, 

ruhaneműk, sőt, akár autók finanszírozását is, melyek gyökeres ellentétben álltak a 

korabeli falusi viszonyokkal, a boltokban kapható termékekkel.  

Azt feltételeznénk, hogy a baráti, szocialista országok állampolgárai elméletileg nem 

jelenthettek állambiztonsági kockázatot a magyar belügy, vagy a kémelhárítás számára. 

Jellemzően nem is ez volt a helyzet, hanem esetleges megfigyelésük magyarországi 
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nyaralásuk, vagy más okból való itt-tartózkodásuk ideje alatt, a szocialista blokk 

országainak közös érdekeit védte, és többnyire a baráti szervekkel való együttműködés 

alapján valósult meg. Alapvetően két esetben kerülhetett egy baráti ország állampolgára az 

állambiztonság látókörébe: ha valamilyen bűncselekményt követett el, vagy tervezett 

elkövetni Magyarország területén, illetve ha egy baráti ország szerveinek jelzése nyomán 

került megfigyelés, ellenőrzés alá. 

 Kutatásaim során alapvetően a kelet-német állambiztonsági szervekkel való 

együttműködés során keletkezett iratokat vizsgáltam, azonban több adatsorból kiderülnek 

egyéb szocialista országok állampolgárai által elkövetett bűncselekmények is. Fontos 

hangsúlyozni azonban azt is, hogy nem csak az ellenségképek, hanem a bűncselekmények 

meghatározásában is sajátos logika érvényesült. Egy demokratikus berendezkedésű ország 

például nem korlátozza állampolgárai szabad mozgását, legtöbb polgára megkapja a 

szabad utazásra jogosító okmányokat. Így a tiltott határátlépés, illetve annak előkészülete, 

vagy az ahhoz nyújtott segítség nem jelent bűncselekményt.  

A leggyakrabban előforduló eset a tiltott határátlépés kísérlete, arra tett előkészület, 

vagy annak segítése volt. Ez legfőképpen a kelet-német állampolgárokat érintette a Berlini 

Fal felépítése utáni években, valamint ehhez kapcsolódott a nyugat-német 

„embercsempészek”, illetve „embercsempész-bandák” megjelenése is.
385

 A BM III/1. 

Vizsgálati Osztály 1972-ig készített összefoglaló jelentéseket a külföldiek által 

Magyarországon elkövetett bűncselekményekről.
386

 Ezek a jelentések minden esetben 

kiemelték, hogy alapvetően a kapitalista országok állampolgárai követtek el 

bűncselekményeket az ország területén, míg a baráti országokból érkezők „tisztelik és 

betartják törvényeinket és szokásainkat”.
387

 Ennek ellenére a jelentéseket készítők 

szükségesnek tartották, hogy a folyamatos tapasztalatcserék mellett „tovább kell erősíteni 

operatív és vizsgálati együttműködésünket a környező szocialista országok állambiztonsági 

szerveivel. Rendszeresebbé kell tenni a személyes tapasztalatcseréket, konzultációkat és 

információcseréket.”
388

 

A fenti konkrét eseteken, és a belügyi statisztikákban is megjelenő adatokon túl a 

többi szocialista ország szempontjából az itt nyaralók számának növekedése azzal a 

következménnyel járhatott, hogy a hazatérő állampolgárok a Balaton partján szintén 
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láthatták azt a nyugati életszínvonalat, ami a magyar lakosság szempontjából is „fellazító 

jellegű” volt. Ez a „fellazítás” így hatványozottan érvényesült az ide látogató baráti 

országok lakóin keresztül, különösen érzékenyen érintette ez a jelenség az NDK 

állampolgárait. Fokozódott ez a hatás azokban az esetekben, amikor a magyarországi 

árukínálat és átlagos életszínvonal is egyre nagyobb eltérést mutatott az adott baráti 

országra jellemző életminőséggel, ahonnét a nyaralók érkeztek. Emellett időben változó 

intenzitással, de a magyarok is gyakran bevásárló-turizmus céljával látogatták csehszlovák 

rokonaikat vagy később a jugoszláv tengerpartot. 
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2.3. A két állambiztonsági szerv együttműködésének keretei   

 

2.3.1. A két állambiztonsági szerv közötti együttműködés nemzetközi jogi keretei  

 

A nemzetközi jog, az államközi, illetve államok közötti együttműködések több évszázados 

történetében különös helyet foglalnak el a szocialista országok közötti multilaterális, illetve 

kétoldalú megállapodások.
389

 A legtöbb esetben – az állambiztonsági szervekkel való 

együttműködésekhez hasonlóan – nem egyenrangú felek közötti, önkéntes szerződésekről 

beszélhetünk, hiszen szinte mindegyik egyezmény alapja a résztvevő országok szovjet 

érdekszférába való tartozása volt. Ehhez hasonló a jogsegélyegyezmények története is, 

melyek szövegéből egyértelműen kiderül, hogy – kényszerű, vagy önkéntes, de – 

alapvetően baráti viszonyban lévő államok közötti megállapodásokat olvashatunk.  

Az állambiztonsági együttműködések jogi alapját jelentő szabályozás dokumentumai, 

csakúgy, mint a két szerv közötti konkrét megállapodások csak az 1950-es évek végén, 

illetve az 1960-as évek elején születtek meg. Az egyes állambiztonsági szervek közötti 

együttműködés különböző formáit szabályozó szerződések, megállapodások és 

egyezmények hivatkozási alapja rendszerint a két adott ország közötti barátsági 

szerződések, valamint az érvényben lévő jogsegélyegyezmények voltak. A megkötött 

megállapodások alapján születtek meg aztán az évenkénti közös munkát már részletesebben 

szabályozó tárgyalási jegyzőkönyvek, közös munkatervek.  

Az egyes szocialista országok állambiztonságai közötti együttműködés, egymás 

munkájának segítése alapvető, magából a rendszerből fakadó, magától értetődő feladata 

volt a keleti blokk szerveinek.
390

 Kutatásom nem terjedt ki a több országra együttesen 

vonatkozó, moszkvai utasítások feltárására, hanem konkrétan csak az NDK és a Magyar 

Népköztársaság (MNK) viszonylatában kutattam azokat.  

Az állambiztonsági szervek együttműködésének jogi háttere több szinten vizsgálható. 

A két legmagasabb szintű dokumentum két nemzetközi egyezmény, azaz a két állam között 

létrejött barátsági szerződés, valamint a két állam közötti jogsegélyegyezmény, amelyek az 

államközi kapcsolatok egymásra épülő hierarchikus szintjeit is képviselik a nemzetközi 

jogban. Ezekre a megállapodásokra hivatkozva jöttek létre aztán a két állambiztonsági 

szerv közötti részletes együttműködési megállapodások, majd ezekre együttesen 
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hivatkoztak a közösen végzett operatív akciók, vagy egy-egy elfogott NDK-állampolgár a 

Stasi budapesti képviselőjének való átadásával végződő ügyek során is.  

Mivel nemcsak a törvényként beiktatott és kihirdetett barátsági szerződések, hanem a 

jogsegélyegyezmények is nyilvánosak voltak a vizsgált korszakban, és a jogászok, azaz 

ügyvédek, ügyészek, bíróságok és közjegyzők által gyakran használt dokumentumokról van 

szó, így nem lepődhetünk meg azon, hogy ezekben nem találunk semmilyen konkrétumot, 

de még csak utalást sem az állambiztonsági együttműködésekre vonatkozóan. Azt 

gondolom azonban, hogy pontosan a nemzetközi megállapodások ilyen általános 

megfogalmazásai mögött kell nemcsak a tudományos, technikai, gazdasági és kulturális 

együttműködésekre gondolnunk, hanem a „minden területre kiterjedő együttműködés” 

fogalma mögött kell az állambiztonsági szervek kapcsolatára is kiterjedő közös munkát 

feltételeznünk.  

Ezeknek a nemzetközi megállapodásoknak a szövege legtöbbször annyira általános, 

hogy csak az állambiztonsági együttműködések ismeretében tűnik fel, hogy a „szocializmus 

vívmányainak minden áron történő megvédése” formulát valószínűleg valóban a lehető 

legtágabban kell értelmeznünk. Így ez alatt a megfogalmazás alatt gondolhatunk a Berlini 

Fal által kettészakított házaspár 1965-ös első találkozásának közös lehallgatására egy 

siófoki szállodában,
391

 vagy egy, a szerelme után Jugoszlávián át disszidálni akaró fiatal 

lány elfogására és a Stasinak való átadására is.
392

  

A nemzetközi megállapodások legmagasabb szintje az egyes szocialista országok 

között megkötött Kölcsönös Segítségnyújtási és Barátsági Szerződések voltak. Ezeket 

ugyan – részben – időben megelőzi a jogsegélyegyezmény megkötése az NDK és 

Magyarország között, de mivel a jogi hierarchia szempontjából magasabb szintűek a 

barátsági szerződések, ezért ezeket mutatom be először. Ezek az államközi szerződések 

szinte alig tartalmaznak valamilyen konkrétumot, gyakorlatilag elegendő lehetett csak a 

két szerződő állam nevét átírni. Az NDK-val kötött szerződések sajátossága azonban, hogy 

kitérnek az NSZK-val és Nyugat-Berlinnel kapcsolatos kérdésekre is. 

A szocialista táborhoz tartozó országok közötti kapcsolatokat az egyszerűen csak 

Varsói Szerződés néven emlegetett, 1955. május 14-én Varsóban aláírt Barátsági, 

Együttműködési és Kölcsönös Segélynyújtási Szerződés határozta meg. Minden további, 

két szocialista ország között megkötött barátsági szerződésben erre, valamint az Egyesült 

Nemzetek Szervezete Alapokmányára hivatkoztak. A jogsegélyegyezmények alapjainak 
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tekinthetjük ezeket a két állam viszonylatában megkötött kétoldalú szerződéseket, 

melyekben az együttműködések minden területre történő kiterjesztéséről, a „szocializmus 

vívmányainak védelméről” állapodtak meg. Ilyen megfogalmazásokat találunk például az 

első barátsági szerződésben is, ami – nem meglepő módon – a szovjetekkel jött létre, és az 

1948. évi XXI. törvényként iktattak be, 7 évvel megelőzve a Varsói Szerződést: „…a 

Szerződő Felek (…) igénybe vesznek minden rendelkezésükre álló eszközt arra, hogy 

kiküszöböljék bárminő, Németország, vagy bármely más, vele közvetlen, vagy akármilyen 

egyéb formában szövetkezett állam részéről megismétlődő támadás veszélyét.”
393

 

Az NDK és az MNK viszonylatában az első kétoldalú barátsági szerződést 1967. 

május 18-án Budapesten írták alá.
394

 Ennek a kétoldalú egyezménynek a szövegében is csak 

az általános megfogalmazások mögött bukkanhatunk olyan részletekre, amelyek 

elvezethetnek egészen a közös állambiztonsági operatív munkához. Ilyen például a 2. §., 

ami az egyetlen kicsit is konkrét megfogalmazása a két ország békéjét veszélyeztető 

tényezőknek, és szó szerint a már idézett Varsói Szerződés szövegéből származik:  

„A Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság attól a törekvéstől 

vezettetve, hogy a két állam közös érdekeinek, a szocialista internacionalizmus 

alapelveinek megfelelően tovább erősítsék népeik baráti kapcsolatait és hogy ezáltal az 

1955. május 14-én Varsóban aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segélynyújtási 

Szerződés szellemében, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányának 

elveivel és céljaival összhangban hozzájáruljanak Európa és a világ békéjének 

biztosításához, szilárdan eltökélve, hogy hatékonyan fellépnek a békét és a nemzetközi 

biztonságot veszélyeztető nyugatnémet militarizmus és revansizmus erői ellen és szavatolják 

a két szerződő állam biztonságát (…)” 

Hasonlóan általános, bár mégis sokatmondó megfogalmazásokat találhatunk az 1. és 

a 3. Cikkekben is: „A Magas Szerződő Felek a szocialista internacionalizmus, a kölcsönös 

segítség és a kölcsönös előnyök elveivel összhangban, valamint az egyenjogúság, a 

szuverenitás tiszteletben tartása és a másik Fél belügyeibe való be nem avatkozás alapján 
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kötött barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződés törvénybe iktatásáról. 
394

 1967. évi V. törvény a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között Budapesten 

1967. május 18-án aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segélynyújtási Szerződés törvénybe 

iktatásáról, valamint ennek a szerződésnek a megújítása és megerősítése az 1977. évi II. törvény a Magyar 

Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között Berlinben, az 1977. évi március hó 24. napján 

aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés megerősítéséről és törvénybe 

iktatásáról. 
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fejlesztik és erősítik barátságukat és együttműködésüket minden területen.” Valamint: 

„(…) hatékonyan védelmezik mindkét állam határainak sérthetetlenségét, beleértve a két 

német állam közötti államhatárt is. Minden szükséges intézkedést megtesznek, hogy 

megakadályozzák és visszautasítsák a második világháború eredményeinek revíziójára 

törő nyugatnémet vagy bármely más militarista és revansista erő agresszióját.” Tehát: a 

magyarok is minden eszközzel védelmezik a két német állam közötti határt is. Például az 

osztrák-magyar, illetve a jugoszláv-magyar határszakaszokon, de ha kell akkor akár a 

Balaton partján is. 

A barátsági szerződés megerősítését pontosan 10 évvel később, 1977. március 24-én 

írták alá Berlinben, mely szintén tele van a két ország kapcsolatának mélyítését szolgáló 

hangzatos mondatokkal. Ebben az egyezményben is az 1. Cikkben találjuk meg azt a 

részt, ami mögött szintén gondolhatunk a közös állambiztonsági munkára is: „A Magas 

Szerződő Felek a szocialista internacionalizmus elveivel összhangban a jövőben is minden 

területen fejlesztik és erősítik az örök és megbonthatatlan barátságon és a kölcsönös 

testvéri segítségnyújtáson alapuló kapcsolataikat. Tervszerűen és fáradhatatlanul 

fejlesztik és mélyítik a sokoldalú együttműködést, és sokrétű segítséget, támogatást 

nyújtanak egymásnak az állami szuverenitás és függetlenség, az egyenjogúság és a 

belügyekbe való be nem avatkozás tiszteletben tartása alapján.” 
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2.3.2. A két ország között megkötött jogsegélyegyezmény, 1957 

 

A következő nemzetközi jogi szint már közelebb visz az állambiztonsági 

együttműködésekhez, ez pedig a két állam közötti jogsegélyegyezmény. Ez az NDK és az 

MNK viszonylatában az 1957. október 30-án aláírt és 1958-tól érvényben lévő 

Jogsegélyegyezmény,
395

 amelyre szinte az összes állambiztonsági kapcsolatokat szabályozó 

szerződésben hivatkoztak.
396

 A konkrét ügyekben, jelentésekben legtöbbször röviden 

csupán az „érvényben lévő egyezmények alapján” kifejezést olvashatjuk, amiből nem derül 

ki, hogy erre a jogsegélyegyezményre, vagy az állambiztonsági szervek közötti 

szerződésekre gondoltak. A Jogsegélyegyezményből itt csak azokat a részleteket emelem 

ki, amelyek a két állambiztonsági szerv együttműködése szempontjából relevánsak.  

Az egyezmény bevezetőjében a következőket olvashatjuk: „A Magyar 

Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a Német Demokratikus Köztársaság Elnöke, attól az 

óhajtól áthatva, hogy mindkét ország és nép barátsága a jogi együttműködés terén is 

megerősödjék, elhatározták, hogy polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyszerződést 

kötnek.” A Jogsegélyegyezményt 1989-ig kétszer módosították,
397

 de ezek nem érintették 

mindazokat a részeket, amik a két állambiztonsági szerv együttműködésében relevánsak 

lehettek.  

A 2. Cikk (1) bekezdésében tömören összefoglalták a szerződés lényegét: „A 

Szerződő Felek bíróságai, ügyészségei és állami közjegyzői polgári, családjogi és 

bűnügyekben jogsegélyt nyújtanak egymásnak.“ Az egyezmény azonban nem csak 

jogsegély nyújtásában, hanem a viszonosság és a kölcsönösség alapján jogvédelem 

tekintetében is segítséget adott egymás állampolgárainak az 1. Cikk értelmében: „(1) Az 

egyik Szerződő Fél állampolgárai a másik Szerződő Fél területén személyükre és 

vagyonukra nézve ugyanolyan jogvédelemben részesülnek, mint a saját állampolgárok.” 

                                                 
395

 1958. évi 20. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság 

között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Berlinben az 1957. évi október hó 30. napján 

aláírt szerződés kihirdetéséről. 
396

 Hivatkozások a Jogsegélyegyezményre, illetve az „érvényben lévő egyezményekre“ az egyes 

állambiztonsági együttműködési szerződésekben: ÁBTL BM NKO 550. doboz 1.11.12. 41-11-N-132/10-68.; 

ÁBTL BM NKO 550. doboz 1.11.12. 41-11-N-32/12-68.; ÁBTL BM NKO 550. doboz 1.11.12. 41-11-N-

32/11-68.; ÁBTL BM NKO 551. doboz 1.11.12. 41-11-N-26/2-72; ÁBTL BM NKO 551. doboz 1.11.12. 41-

11-N-32/13-68; ÁBTL BM NKO 551. doboz 1.11.12. 41-11-N-26/4-72; ÁBTL BM NKO 551. doboz 1.11.12. 

41-11-N-32/14-68. 
397

 Az 1958. évi május 24-i megerősítő szerződés csak formai módosításokat jelentett, az 1977. évi 

módosítások pedig a polgári jog területeit érintik, mint például a hagyaték, gyámság, okiratok kiállítása. 
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 A továbbiakban az egyezmény a két állam közötti jogsegély nyújtásának különböző 

formai követelményeit és lehetőségeit rögzítette a 3.-16. Cikkekben. Ilyen például az 

érintkezés módjának kérdése a 3. Cikkben: „(1) A jogsegélyforgalomban a Szerződő 

Feleknek a 2. Cikk (1) bekezdésében említett hatóságai közvetlenül érintkeznek egymással, 

amennyiben a jelen szerződés egyes esetekre másként nem rendelkezik.“ Az említett 

hatóságok a két állam legfőbb ügyészei, illetve az államok bíróságai, ügyészségei és állami 

közjegyzői. Azonban a két állambiztonsági szerv együttműködésének irataiban, különös 

tekintettel a vizsgálati osztályok közötti információ- és iratcserékre, egyértelműen látható, 

hogy a két szerv illetékes osztályai önállóan, a megnevezett hatóságoknak csak érintőleges, 

formai bevonásával dolgoztak.  

Az állambiztonsági szervek együttműködése szempontjából különösen érdekes a 4. 

Cikk, ami a jogsegély terjedelméről szól, azaz részletesen leírta, hogy milyen esetekre 

terjedhetett ki a jogsegély nyújtása: „A jogsegély kiterjed egyes eljárási cselekmények 

teljesítésére, különösen ügyiratok és iratok beszerzésére és megküldésére, házkutatásra és 

lefoglalásra, tárgyak megküldésére és kiadására, felek, terheltek, tanúk, szakértők és az 

eljárásban részt vevő egyéb személyek meghallgatásából álló bizonyítás felvételére, bírói 

szemle foganatosítására, valamint kézbesítési kérelmek elintézésére.” 

Az egyezmény 5. Cikkeje a jogsegély iránti megkeresés eljárásjogi és végrehajtási 

feltételeit részletezte, azaz, hogy milyen adatokat kellett tartalmaznia a jogsegély iránti 

megkeresésnek, illetve milyen formanyomtatványokat, iratmintákat használtak a jogi 

együttműködés során. Érdekes részlet ebben a cikkben: „(1) A jogsegély iránti 

megkeresésnek a következő adatokat kell tartalmaznia: (…) d) bűnügyekben - lehetőség 

szerint - születési helyét és idejét, továbbá a szülők nevét is; (…) f) a megkeresés tárgyára 

vonatkozó szükséges adatokat, bűnügyekben pedig a cselekmény leírását is.” A Stasi 

gyakorlatában a személyek pontos megtalálása az adatbázisaikban azok születési dátumával 

és az anya nevével történik – így kereshetőek a személyek ma a levéltárban is. A fentieknek 

megfelelően a levéltári dossziékban gyakran az ügy teljes megismerésének legjobb forrása 

az az összefoglaló leírás, ami az f) pont értelmében került bele az iratokba.  

A további cikkek szintén a jogsegély eljárásjogi, végrehajtási feltételeivel, az egyes 

ügytípusok intézésének módjával, a tanúk és szakértők védelmével, az iratok alaki 

követelményeivel, a kézbesítési kérelmekkel, a kézbesítések igazolásával, a saját 

állampolgárok számára történő kézbesítéssel foglalkoztak. A 12. Cikkben külön 

szabályozták a jogsegély költségeit, amiből kiderül, hogy minden, a vizsgálati eljárás során 

felmerült költség is a megkeresett felet – azaz az ügy keletkezése szerinti felet – terheli, ami 
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alatt főleg a fordítási és tolmácsolási díjakra kell gondolnunk a Magyarországon elfogott 

NDK-állampolgárok esetében: „(1) A megkeresett Szerződő Fél a jogsegély teljesítéséért 

költséget nem számíthat fel. A Szerződő Felek maguk viselik a jogsegélyforgalom 

következtében saját területükön felmerült költségeket, ideértve különösen a lefolytatott 

bizonyításfelvétellel járó kiadásokat is.” 

A 13. Cikk a jogsegély megtagadásának lehetőségét feltűnően tömören tárgyalja: „A 

jogsegély megtagadható, ha teljesítése a megkeresett Szerződő Fél szuverenitására vagy 

biztonságára sérelmes. Abban a kérdésben, hogy a megtagadás előfeltételei fennállanak-e, 

a megkeresett Szerződő Fél igazságügyminisztere vagy legfőbb ügyésze határoz.” 

 A jogsegély általános szabályozásának részében, a nemzetközi egyezmények 

standardjaihoz igazodva, kitértek még a hatályban lévő jogról való tájékoztatásra, a 

nyelvhasználat kérdésére, és a közokiratok elismerésére is. A jogsegélyforgalomban 

mindkét fél hatóságai a saját nyelvüket, illetve az oroszt használták, viszont a munka 

megkönnyítése érdekében lehetőség szerint a megkeresett fél nyelvén készült fordításokat 

is mellékeltek az iratokhoz.  

A 19 oldalas egyezményben az általános rész után részletesen szabályozták a polgári- 

és családjogi jogsegély kérdéskörét, valamint a II. részben a bűnügyi jogsegély eseteit is, 

amit részletesen a kiadatási eljárás bemutatásánál ismertetek. A Jogsegélyegyezmény 

szövege végül a záró rendelkezésekkel és zárójegyzőkönyvvel, a szerződés aláírt német és 

magyar nyelvű példányai kicserélésének részleteivel zárul.  

Az állambiztonsági együttműködések egyik legfontosabb területe a két szerv 

vizsgálati osztályainak együttműködése volt. A legtöbb esetben jellemzően Magyarország 

területén elfogott NDK-állampolgárok ügyében folytatott nyomozást a magyar szerv. A 30 

napos vizsgálati eljárás lezárultával az elfogott személyt a keletkezett iratokkal együtt 

átadták az „NDK illetékes szerveinek.” Ez a folyamat a jogsegélyegyezményben a II. 

részben szabályozott bűnügyi jogsegély kategóriájába tartozik, melynek legfontosabb ide 

vonatkozó részei a kiadatásra vonatkozó szabályok, ezért ezeket részletesebben is 

ismertetem, illetve összevetem a jelenlegi, általános európai felfogásnak megfelelő 

alapelvekkel.  

Már itt meg kell jegyeznünk, hogy a két állambiztonsági szerv között folytatott 

gyakorlat, az elfogott kelet-németek automatikus átadása, valójában nem felelt meg sem a 

kiadatás, sem az átadás, sem pedig a kitoloncolás ma általánosan elfogadott fogalmának. A 

gyakorlat jogszerűségének, illetve jogellenességének kérdését azonban értelemszerűen csak 

az akkor érvényben lévő szabályozások ismeretében dönthetjük el. 
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Az egyes vizsgálati dossziék iratanyagaiban pontosan nyomon követhetők a 

jogsegélyegyezménnyel kapcsolatos részfeladatokról, azaz a végrehajtásról szóló 

megállapodásban
398

 rögzített lépések, megküldendő iratok, levélváltások.
399

 Az ekkor 

érvényes jogsegélyegyezmény és a konkrét ügyek összevetése során is több olyan részletet 

olvashatunk, amelyek nem felelnek meg még az egyezményben rögzített kritériumoknak 

sem, az ügymenet mögötti részletes szabályozást a testvérszervek közötti megállapodásban 

találjuk meg. A ma is érvényes (nyugat-)európai alapelvekkel és szabályozásokkal 

összevetve
400

 szintén azonnal szembetűnő több sarkalatos pont is, melyek alapján 

egyértelműen kijelenthetjük, hogy a két állam közötti kiadatási eljárás, illetve a 

Magyarországon bűncselekményt elkövető NDK-állampolgárok átadása az itt tartózkodó 

MfS operatív csoport tagjainak teljesen ellentétes volt a ma általánosan elfogadott európai 

elvekkel és joggyakorlattal.  

A Magyarország területén elfogott kelet-német állampolgárokkal szemben folytatott 

eljárások alapvetően a büntetőeljárási hatáskör, azaz a joghatóság átadását-átvételét
401

 

jelentették és nem a nemzetközi kiadatás jogi kategóriájába estek. A vádlottak szinte 

minden esetben csak előzetes letartóztatásban voltak, illetve ügyük vizsgálati szakasza még 

csak éppen megkezdődött, a mai általános európai irányelveknek, gyakorlatnak 

megfeleltethető kiadatási, kiadhatósági eljárás pedig nem történt. Magyarország állami 

szuverenitásából eredő jogáról „lemondva”, az adott ügyek feletti joghatóságát egyszerűen 

átengedte a baráti NDK-nak. Ezen a ponton egyértelművé válik, hogy a „szocialista 

internacionalizmus alapelvei” egyszerűen felülírták a keleti blokkba tartozó országok állami 

szuverenitását, ehhez pedig még a nemzetközi egyezmények hierarchiáját sem kellett 

meghivatkozni, vagy a kétoldalú kapcsolatok szintjén ezt külön rögzíteni. Ez az adott 

korszakban a baráti szocialista országok viszonyában „magától értetődő” volt, a 

jogsegélyegyezményben „profán módon” a kiadatás fogalmát és körülményeit csak mint a 

kiadatási eljárás végén létrejövő „átadást” tárgyalták. Így kizárólag a kiadatás 

körülményeinek szabályozását vizsgálhatjuk, illetve csak azt vethetjük össze a korabeli 

gyakorlattal és a jelenlegi szabályozással. 

A jelenleg is érvényes általános európai joggyakorlat szerint a kiadatás részleteit nem 

egy jogsegélyegyezmény néhány cikkelye, hanem – fontosságának megfelelően – egy 
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 ÁBTL BM NKO 551. doboz 1.11.12. 41-11-N-32/11-68. 
399

 Ilyen például Carola S. ügye, akinek esetét az 5. fejezetben az évtizedeken át folytatott gyakorlat 

megismerése céljából részletesen is bemutatom. ÁBTL V-164019 Carola S. vizsgálati dossziéja. 
400

 Kondorosi – Ligeti, 2008. p. 87-92.; Wiener, 1993. p. 78-88. 
401

 Kondorosi – Ligeti, 2008. p. 139-145. 
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önálló szerződés, a kiadatási egyezmény, vagy kiadatási szerződés szabályozza.
402

 A 

vizsgált korszakra vonatkozóan azonban nem találtam önálló, csak a kiadatásra vonatkozó 

egyezményt. Azonban ezt a kérdést a jogsegélyegyezmény kimerítően és részletekbe 

menően rögzíti, így feltétezhetjük, hogy nem is létezett ilyen külön megállapodás. A 

kérdést a jogsegélyegyezmény II. fő fejezete Bűnügyi jogsegély cím alatt tárgyalja, és az 

elsőként rögtön a közös állambiztonsági munka szempontjából kiemelten fontos kiadatás 

szabályozását ismerteti.
403

 A kiadatási bűntett definiálásával kezdődik a 64. Cikk (1) és (2) 

bekezdésében:  

„(1) A Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy kérelemre a jelen szerződésben 

meghatározott feltételek mellett a büntetőeljárás lefolytatása, vagy a büntetés végrehajtása 

céljából a bűntetteseket egymásnak kiadják.  

(2) Kiadatásnak csak olyan cselekmény miatt van helye, amely mindkét Szerződő Fél 

joga szerint büntetendő és büntetésének felső határa a törvény szerint legalább egy évig 

terjedő szabadságvesztés, vagy szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés (kiadatási bűntett). 

(3) A Szerződő Felek saját állampolgáraikat nem adják ki.” 

Már a cikkely első bekezdésében találunk olyan kitételt, ami nem teljesült a 

korszakban: a magyar területen elfogott NDK-állampolgárok átadása nem az NDK 

kérelmére, nem a kelet-német hatóságok kezdeményezésére történt, hanem gyakorlatilag 

automatikus joggyakorlat volt egészen 1989 nyaráig. A kiadatási eljárás minden esetben, 

még ebben az időszakban is, csak a megkereső állam által kiadatási kérelemben történő 

írásbeli kérelemre indulhatott volna meg, ezt így rögzítette a jogsegélyegyezmény is.
404

  

A 65. Cikk (1) és (2) bekezdése szabályozza azokat az eseteket, amikor a kiadatás 

megtagadható:  

„(1) Kiadatásnak nincs helye, ha 

a) a büntetőeljárást vagy a büntetés végrehajtását a megkeresett Szerződő Fél joga 

elévülés miatt vagy más okból kizárja; 

b) az elkövető ellen a megkeresett Szerződő Fél bírósága vagy más hatósága 

ugyanazon bűntett miatt már jogerős vagy nem jogerős ítéletet vagy eljárást érdemi okból 

megszüntető határozatot hozott; 

c) ha a bűntettet mindkét Szerződő Fél joga szerint magánvád útján kell üldözni. 
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 Wiener, 1993. p. 88. 
403

 Az egyezmény 1977-es módosítása során a kiadatásra vonatkozóan nem történt érdemi változtatás. 
404

 Wiener, 1993. p. 85. 
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(2) Ezenfelül a kiadatás megtagadható, ha a bűntettet a megkeresett Szerződő Fél 

területén követték el.” 

Ennek a cikkelynek az első bekezdése megfelel a ma is érvényes általános elveknek, 

azonban a második bekezdés éppen a legfontosabb, az akkori kiadatási gyakorlathoz képest 

is meglévő elvi eltérésre mutat rá: alapvetően nincs helye a kiadatásnak, ha „a kiadni kért 

személy a bűncselekményt a megkeresett Szerződő Fél területén követte el.”
405

 Az 1989 

előtti időszakban is csak néhány szocialista ország – az NDK mellett Bulgária, Jugoszlávia 

és Vietnam – viszonylatában voltak olyan megfogalmazások, melyekben ez a kitétel nem 

kötelező érvényű volt, hanem a megkeresett Fél döntésén alapulhatott.
406

  

A 66. Cikk a címe szerint ugyan a „büntetőeljárás átvételére” vonatkozó eljárási 

rendet szabályozta, de ez nem egy megkezdett ügy átadását jelentette, hanem az egyik fél 

kérésére a másik államban megkezdett büntetőeljárás lefolyásának szabályozását. A 

konkrét ügyekkel összehasonlítva ebben az esetben sem teljesült „az eljárások kérelemre 

történő megindítása” kitétel, hiszen az eljárás automatikusan megindult az elfogott NDK-

állampolgárokkal szemben. A cikkely részletezte továbbá, hogy a kérelemben megkeresett 

Fél milyen esetekben indíthatott büntetőeljárást a másik Fél állampolgárai ellen, illetve mi 

történt vádemelés és ítélethozatal esetén, ami szintén kiemelten fontos volt a két 

állambiztonsági szerv együttműködése szempontjából:  

„(1) A Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy a másik Szerződő Fél kívánságára 

saját joguk szerint büntetőeljárást indítanak olyan állampolgáraik ellen, akik a másik 

Szerződő Fél területén kiadatási bűntettet követtek el. 

(2) Ha a bűnügyben még nem emeltek vádat, a büntetőeljárás megindítására irányuló 

megkeresést az egyik Szerződő Fél legfőbb ügyésze a másik Szerződő Fél legfőbb 

ügyészéhez intézi. Vádemelés után a megkeresést az egyik Szerződő Fél igazságügy 

minisztere intézi a másik Szerződő Fél igazságügy miniszteréhez. A megkereséshez 

csatolni kell a bűntettre vonatkozó, rendelkezésre álló bizonyítékokat.” 

A 67. Cikk külön szabályozta a kiadatási ügyekben az állami szervek, hatóságok 

közötti érintkezést, miszerint a folyamatban lévő kiadatási ügyekben a két Szerződő Fél 

igazságügy miniszterei közvetlenül érintkeznek, illetve a legfőbb ügyészek hatáskörükön 

belül közvetlenül érintkezhetnek egymással. Ezzel szemben a két állambiztonsági szerv 

vizsgálati osztályai között közvetlenül zajlott a kapcsolattartás és az ügyek és gyanúsítottak 
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átadása. A 68. Cikkben részletesen szabályozták továbbá a kiadatási kérelem formai 

követelményeit is:  

„(1) A kiadatási kérelemhez csatolni kell: 

a) a büntetés végrehajtására irányuló kiadatási kérelemhez az indokolással ellátott 

jogerős ítélet kiadmányát, valamint az elítélt által elkövetett bűntettre és annak büntetésére 

vonatkozó jogszabályok szó szerinti szövegét; 

b) a büntetőeljárás lefolytatására irányuló kérelemhez az elfogatóparancs hiteles 

másolatát, a bűncselekmény tényállásának leírását, valamint a kiadatási bűntettre és annak 

büntetésére vonatkozó jogszabályok szó szerinti szövegét; vagyon elleni bűncselekmények 

esetén ezenkívül meg kell jelölni a bűntett által okozott kár összegét is. 

(2) A kiadatási kérelemhez lehetőség szerint mellékelni kell a kiadni kért személy 

személyleírását, közölni kell a személyadataira, állampolgárságára és tartózkodási helyére 

vonatkozó adatokat, valamint meg kell küldeni fényképét és ujjlenyomatát is.” 

A továbbiak a kiegészítési lehetőségeket és a kiadatási letartóztatás menetét és 

körülményeit szabályozták a 70. és a 71. Cikkben, utóbbi (2) bekezdése adhatott jogalapot 

arra, hogy például a Magyarország területén tiltott határátlépés bűntettének elkövetésére 

készülő NDK-állampolgárokat a magyar hatóságok előzetes megkeresés nélkül is 

letartóztathatták:  

„(1) Már a kiadatási kérelem megérkezése előtt le kell tartóztatni az olyan személyt, 

akinek letartóztatását elfogató parancsra, jogerős ítéletre vagy más megfelelő bírói 

határozatra hivatkozva, a kiadatási kérelem egyidejű bejelentésével kérik. (…) 

(2) Az (1) bekezdésben említett megkeresés nélkül is letartóztatható az a személy, 

akit alapos gyanú terhel, hogy a másik Szerződő Fél területén kiadatási bűntettet követett 

el. 

(3) A letartóztatásról a másik Szerződő Felet haladéktalanul értesíteni kell.” 

A következő cikkek a kiadatási letartóztatás megszüntetésére, a kiadatás 

elhalasztására, az ideiglenes átadás eseteire és a felelősségre vonás korlátaira vonatkoztak. 

Az állambiztonsági szervek együttműködése szempontjából érdekesebbek azonban azok a 

cikkek, amelyek az átadás, az ismételt kiadatás és az átszállítás körülményeit tárgyalták, 

mivel a gyakorlatban ezeket a feladatokat is a vizsgálati osztályok bonyolították le 

közvetlenül egymás között. A 77. Cikk szabályozza az átadást:  

„A megkeresett Szerződő Fél köteles a megkereső Szerződő Felet az átadás helyéről 

és idejéről értesíteni. A kiadni kért személyt szabadlábra lehet helyezni, ha a megkereső 

Szerződő Fél az értesítés elküldésétől számított egy hónapon belül nem veszi át.” 
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Az iratok tanúsága szerint azonban az átadás időpontjának egyeztetése legtöbbször 

fordítva történt: a magyar fél udvariasan érdeklődött az NDK-szerveknél, hogy egy-egy 

elfogott és vizsgálati fogságban lévő NDK-állampolgárt mikor és hol szeretnének átvenni, 

illetve hogyan tervezik visszaszállítását. 

A 79. Cikk tárgyalta az átszállítás körülményeit és költségeinek kérdését, ami például 

olyan esetekben volt érdekes, amikor egy NDK-állampolgárt Románia, vagy Bulgária 

területén tartóztattak le, általában ott is tiltott határátlépés kísérlete miatt.  

A kiadatást szabályozó utolsó, 80. Cikk a büntetőeljárás eredményének közlésére 

vonatkozott: „A megkereső Szerződő Fél köteles a megkeresett Szerződő Felet a kiadott 

személy elleni büntetőeljárás eredményéről értesíteni. Ha a kiadott személy ellen jogerős 

ítéletet hoztak, ennek másolatát is meg kell küldeni.(…)“ 

A jogsegélyegyezmény a továbbiakban az „egyéb bűnügyi jogsegély” kérdéseit 

tárgyalta, vagyis olyan eseteket, amelyek nem minősültek kiadatási bűntettnek. Viszont 

ebben a részben a 84. Cikkben rögzítették az egyes tárgyak kiadására vonatkozó 

rendelkezéseket is, melyek a kiadatási bűntettet elkövető személy birtokában voltak, a 

kiadatási bűntett útján szerezte azokat, vagy bizonyítási eszközöknek minősültek.  

A közös munka során zajló információcserére vonatkozott még további két bekezdés, 

a 85. és a 86. Cikk, egyrészt a jogerős bűntető ítéletek közléséről:  

„(1) A Szerződő Felek közlik egymással azokat a jogerős büntető ítéleteket, 

amelyeket az egyik Szerződő Fél bíróságai a másik Szerződő Fél állampolgáraival 

szemben hoztak. 

(2) A közlés úgy történik, hogy a büntető ítéletekről készült bűnügyi 

nyilvántartólapok másolatait a Szerződő Felek legfőbb ügyészei egymásnak 

negyedévenként megküldik.(…)”  

Valamint a bűnügyi nyilvántartóból való tájékoztatásra vonatkozó cikkely, aminek 

érdekessége, hogy az állambiztonsági szolgálatok iratainak vizsgálatából viszont ezzel 

ellentétes gyakorlat rajzolódik ki. Az egyes ügyosztályok a két szerv nemzetközi 

kapcsolatokat bonyolító osztályain keresztül közvetlenül is kértek és adtak egymásnak 

ilyen jellegű információkat, kikerülve az igazságügyi minisztériumokat:  

„A Szerződő Felek bíróságai és ügyészségei közvetlen kérelemre a bűnügyi 

nyilvántartóból költségmentes tájékoztatást adnak egymásnak.” 

A jogsegélyegyezmény a két állambiztonsági szerv, főként azok vizsgálati osztályai 

közötti együttműködési megállapodások és a közös munka egyik kiemelt fontosságú alapja 

volt, azonban több ponton is tapasztalható eltérés az egyezményben foglaltak és a két állam 
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közötti bűnügyi eljárások gyakorlatában. A jogsegélyegyezménytől való eltéréseket, a 

szokásjogi alapon megvalósuló eljárási rendet a két szerv közötti megállapodások, illetve a 

belügyminiszter parancsai, azaz a jogsegélyegyezménynél jóval alacsonyabb hierarchiai 

szintű „jogforrások” szabályozták – valójában módosították. 

Kijelenthetjük tehát, hogy a nemzetközi egyezmények által szabályozott, állami 

szuverenitásból következő joghatóságról való lemondást jelentő kiadatás helyett, szinte 

szokásjogi alapokon kialakuló egyszerű „kitoloncolási” gyakorlat valósult meg. Ez a 

„gyakorlat” pedig még azokat az egyezményben rögzített jogi minimumokat is sértette, 

amit a két baráti állam legalább a jogszerűség látszatának fenntartása érdekében ebben a 

kérdésben szükségesnek tartott írásba foglalni. Az egész kérdéskör egyfajta logisztikai 

problémává degradálódott, illetve erodálódott a korszakban.
407
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 A Jogsegélyegyezményt 1976-ban módosították, melynek előkészítő tárgyalásaiban nem csak a két ország 

államügyészsége és igazságügyi minisztere vett részt, hanem az NDK Állambiztonsági Minisztériuma is. Az 

egyezményben történt módosítások azonban a Stasi Vizsgálati Osztályának szakértői véleménye szerint sem 

befolyásolták a két állam közötti kiadatási gyakorlatot. BStU MfS Abt. X. Nr. 1496. p. 35-55; p. 268-269.; p. 

238-289.  
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2.3.3. A jogsegélyegyezményből adódó feladatok ellátására vonatkozó együttműködési 

megállapodás, 1963  

 

A jogsegélyegyezmény aláírása után hat évvel, 1963. június 22-én, a két ország igazságügyi 

miniszterével és Legfőbb Ügyészével egyetértésben, a magyar belügyminiszter és az NDK 

állambiztonsági minisztere megállapodást írt alá az egyezmény végrehajtásából adódó 

feladatok ellátásáról, annak a két szerv együttműködését érintő kérdéseiről.
408

  

A megállapodás aláírását megelőző időszakból, 1963. június 21-i dátummal található 

az iratok között egy mindössze két oldalas belügyminisztériumi feljegyzés,
409

 melyben a 

jogsegélyegyezmény nyomán keletkező kérdésekkel kapcsolatosan az Igazságügy 

Minisztériummal és a Legfőbb Ügyésszel való egyeztetés, véleménykérés eredményét 

rögzítették. A feljegyzés jelentős része a helyettes Legfőbb Ügyész, Csendes Károly, 

állásfoglalását tartalmazza:  

„Gyakorlatilag megoldható és törvényes eljárásnak minősül az olyan NDK-

állampolgároknak rövid úton történő kiutasítása (kitoloncolása), aki a Magyar 

Népköztársaság területén kiadatási bűntettet követett el és az NDK Állambiztonsági 

Minisztere kéri – a kiadatás intézményének megkerülésével történő – kiutasítását. 

Hozzátette, hogy erre csak indokolt esetben kerülhet sor. (…) 

A rövid úton történt kiutasításhoz a Legfőbb Ügyész elvtárs hozzájárulása szükséges 

(rövid úton megszerezhető)”
410

 

A feljegyzés végén az igazságügy miniszterhelyettes, Markoja Imre kiegészítő 

megjegyzését is olvashatjuk: „Egyetért Csendes elvtárssal, azzal a kiegészítéssel, hogy ha 

rövid úton történő kiutasításra kerül sor, annak alapos indoka kell, hogy legyen.”
411

 

A feljegyzés szövegéből az derül ki, hogy valószínűleg az NDK Állambiztonsági 

Minisztérium megkeresése állhat a megállapodás megkötésének, az állásfoglalás kérésének 

a hátterében, mivel az MfS valamilyen módon mindenképp az NDK területére akarta 

visszaszállíttatni a Magyarország területén bűncselekményeket – leggyakrabban tiltott 

határátlépést, vagy annak előkészületét – elkövetőket, majd pedig saját büntetőjoga alapján 

az NDK-ban akarták őket elítélni. Erre a feljegyzés értelmében a „rövid úton történő 

kiutasítás” gyakorlata lehetőséget is adott, és ez az a dokumentum, ami alapját képezte a 
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 A megállapodás dokumentumait mindkét állambiztonsági szerv iratait őrző levéltár állományában 

megtalálhatjuk, itt azonban a magyar nyelvű iratot használtam fel. ÁBTL BM NKO 551. doboz 1.11.12. 41-

11-N-32/11-68.; BStU MfS HA IX. Nr. 17587. p. 71-74. 
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kelet-németek átadásának egészen 1989 nyaráig. Az állásfoglalásokban azonban nem 

hivatkoztak konkrét jogszabályhelyekre, amelyek alapján a kiutasítás ténye megvalósítható 

volt, csak annak lehetőségét írták le. 

Az 1963. június 22-én aláírt megállapodás első pontjának bevezetője, a helyettes 

Legfőbb Ügyész álláspontjának megfelelően, máris megoldja a kiadatás, átadás 

ügyrendjével kapcsolatos legfontosabb kérdést, miszerint a kiadatási eljárás csak az egyik 

ország kérelmére indulhatott volna meg, és akár megtagadható is lehetett volna, mivel a 

kiadatási bűntettet a megkeresett ország területén követték el. A megállapodásban azonban 

ez a szerződő felek számára nem is merült fel értelmezési problémaként, hiszen az 

értelmezést az állásfoglalásokban az illetékesek megtették, így gyakorlatilag megfordították 

a kiadatás és átadás ügyrendjét:  

„A megkeresett Szerződő Fél állampolgára – aki a megkereső Fél területén tartózkodik 

és ott kiadatási bűntettet követett el – elleni büntetőeljárás átvételéről szóló megkeresés 

esetén a Szerződő Felek a következők szerint járnak el.”
412

 Így, ha például a magyar fél 

megkeresésében egy, magyar területen kiadatási bűntettet elkövető kelet-német állampolgár 

ügyének átadásáról van szó, akkor konkrétan ezekben az esetekben milyen feltételeknek 

kell megfelelni, milyen eljárási rendet követnek a felek.  

Az első kitétel szerint a „megkereső Szerződő Fél állampolgára elleni nyomozást a 

hazai jogi szabályozás szerint teljesítik”
413

 – azaz ez esetben a kelet-német állampolgárok 

ellen a magyarországi jogszabályok alapján folytatják le a nyomozást. A következő pont is 

beleillik a Magyarországon elfogott kelet-németek átadásának gyakorlatába, miszerint „a 

megkeresett Szerződő Felet haladéktalanul értesítik az állampolgára ellen indított 

nyomozásról és felkérik a bűntető eljárás átvételére.”
414

 Amennyiben a megkeresett fél 

beleegyezett az eljárás átvételébe, a megkereső fél intézkedett a nyomozás beszüntetéséről, 

az elfogatóparancs feloldásáról és a kitoloncolás elrendeléséről, melynek időpontjáról és 

módjáról egyeztetett a két fél.
415

  

A megállapodás rögzíti, hogy legkésőbb a kitoloncolás időpontjáig mely 

dokumentumokat kell – az elfogott személlyel együtt – átadni: a jelentést az őrizetbe 

vételről, a jegyzőkönyvet motozásról, vagy házkutatásról, a kihallgatási jegyzőkönyveket, a 

nyomozás addigi eredményeiről szóló jelentéseket, a nyomozás megszüntetéséről szóló 
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határozatot, valamint a kitoloncolt személynek visszaadott tárgyak jegyzékét, és 

mindezekkel egy időben átadandóak a bizonyításra szolgáló tárgyak is.
416

 

A megállapodás szövegében többször keverednek azok a fogalmak és jogi lépések, 

melyek a jogsegélyegyezményben a „valódi” – vagyis az egyik fél területén elkövetett 

bűntett elől megszökött személy – kiadatásra vonatkoznak, illetve amelyek a két 

állambiztonsági szerv közötti együttműködés, vagyis a helyettes Legfőbb Ügyész 

állásfoglalása nyomán zajlottak. Ezt példázza az egyezmény III. pontja, melyben a 

jogsegélyegyezmény 71. cikkely (1) bekezdésére hivatkozva megállapítják, hogy a 

letartóztatásra vonatkozó kérelmet postán, távírón, távbeszélőn, de akár rádión is 

továbbíthatják.
417

 A megállapodásban viszont éppen arról van szó, hogy a kiadatás és annak 

első fázisaként a letartóztatás nem az egyik fél kérésére történik, hanem a bűncselekményt 

elkövető külföldi, jelen esetben NDK-állampolgárt, abban az országban, ahol tettét 

elkövette, vagyis Magyarországon, automatikusan, minden külön kérelem nélkül 

letartóztatják, és ezután a magyar fél kéri, hogy az elfogott személyt és az elindított eljárást 

„átadhassa”, vagyis a kelet-német fél átvegye. Tehát a jogforrási hierarchiában alacsonyabb 

fokú megállapodás ütközött a magasabb fokú korábbi egyezménnyel – valójában pedig 

módosította azt. 

A helyettes Legfőbb Ügyész állásfoglalásának megfelelően rögzítették a 

megállapodásban, hogy a megkeresés a két szerződő fél között közvetlenül történik. 

Azonban ehhez az illetékes államügyész beleegyezése is szükséges volt, aminek az 

egymásnak kölcsönösen átadott ügyiratokon is, aláírás és pecsét formájában, szerepelnie 

kell.
418

 A továbbiakban a felek az ügymenet részleteiben egyeztek meg, mely pontok között 

feltűnő az, amelyben a két szerv, vagyis az MfS és a BM, „vállalja” a két ország igazságügy 

minisztériuma, illetve legfőbb ügyészei közötti okmányok közvetítését, „feltéve, hogy a 

Szerződő Felekre tartozó ügyekről van szó” és a közvetítésre felkérik őket. Rögzítették 

továbbá azt is, hogy a „kiadatási letartóztatásban” lévőket magánzárkában tartják, és 

minden esetben légi úton szállítják a két ország között, illetve, hogy minden esetben orosz 

nyelvű fordítást is csatolnak az átadandó dokumentumokhoz.
419

 

A megállapodást a két miniszter, Pap János és Erich Mielke írták alá, 1963. 

szeptember 18-án lépett hatályba, formailag pedig mindenben megegyezik a két 
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állambiztonsági szerv között megkötött általános együttműködési szerződésekkel. A 

megállapodásban foglaltak visszaköszönnek egy 1964-es belügyminiszteri parancsban,
420

 

amely a szocialista és kapitalista országokból érvényes okmányok nélkül érkezők esetei 

mellett azt is szabályozza, hogy az érvénytelen útiokmányokkal harmadik országba való 

távozást megkísérlők, vagyis a tiltott határátlépés megkísérlése miatt elfogott „baráti 

szocialista országok” állampolgárait hogyan kell kezelni. Az NDK-állampolgárokra a 

következő szabályozás volt érvényes: „A nem szomszédos baráti országok (Lengyelország, 

NDK, Bulgária, stb.) érvényes útiokmánnyal, vagy anélkül a Magyar Népköztársaság 

területén tartózkodó állampolgárait bármely irányba elkövetett tiltott határátlépés kísérlete 

esetén el kell fogni. Erről a KEOKH-on keresztül a BM III/II. Csoportfőnököt azonnal 

értesíteni kell, aki a vizsgálati szervekkel együttműködve visszaadásukra – a kétoldalú 

egyezményekben foglaltak szerint – köteles a szükséges intézkedéseket megtenni.”
421

 

A két állambiztonsági szerv 1965-ben újabb megállapodást kötött, ami azonban csak 

az 1963-as megállapodás kiegészítése volt.
422

 Részletesen szabályozta az ügymenetet abban 

az esetben, ha egy olyan személy kiadatásáról lenne szó, aki egy harmadik ország területén 

követett el bűncselekményt, azonban nem változtatta meg az 1963-as megállapodás 

tartalmát, nem helyezte hatályon kívül annak egyetlen pontját sem. A kérdés fontosságát 

mutatja azonban, hogy ezt a kiegészítő megállapodást is a két miniszter, Benkei András és 

Erich Mielke írták alá 1965. március 30-án.
423

 

A megállapodás tartalma választ ad arra a kérdésre, hogy a folyamatosan hivatkozott 

érvényben lévő jogsegélyegyezményben foglaltak ellenére, hogyan volt lehetséges a 

Magyarországon elfogott NDK-állampolgárok átadása az MfS képviselőinek. Ami a 

megállapodás fényében továbbra is eljárási „hibának” tekinthető, a helyettes igazságügy 

miniszter által is hangsúlyozott kitétel – miszerint csak különösen indokolt esetben lehet a 

„rövid úton történő” kiutasítás esetével élni – nem valósult meg, hanem az gyakorlatilag 

automatikus, állandó gyakorlattá, sőt, eljárási rutinná vált Magyarországon az elfogott 

NDK-állampolgárokkal szemben. 

                                                 
420
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3. A két szerv együttműködésének kezdetei, a Stasi operatív csoportjának 

megalakulása 

 

 

3.1. A két állambiztonsági szerv közötti együttműködés kezdetei 

 

 

Dolgozatom középpontjában az MfS magyarországi operatív csoportjának története áll, 

amit alapvetően meghatároztak a két állambiztonsági szerv közötti fő együttműködési 

megállapodások. Az együttműködés minden további formája, egyben az operatív csoport 

munkája is csak ezen általános, „együttműködési keret-szerződéseknek” tekinthető 

megállapodásokon alapult, melyek a további együttműködés és az azokat konkrétan rögzítő 

dokumentumok, a napi szintű kapcsolattartás, a folyamatos információcsere kereteit is 

rögzítették.  

Magyarország és az egykori NDK állambiztonsági szerveinek együttműködése 

gyakorlatilag egyidős a két szerv, illetve a két ország „keletkezésével”, kiindulási pontnak 

így 1949-et tekinthetjük.
424

 Ekkor azonban még csak eseti segítségnyújtásról, 

információcseréről volt szó egy-egy ügyben.
425

 A szovjet érdekszférába tartozó 

országokban ezekben az években formálódott, alakult ki, majd lassan megszilárdult a 

proletárdiktatúra intézményrendszere, köztük az állambiztonsági szervek, a politikai 

rendőrség egységei is.
426

  

Az testvérszervek közötti együttműködési megállapodások ismertetése előtt fontosnak 

tartom röviden bemutatni a baráti állambiztonsági szervekkel való kapcsolattartásokért 

felelős részlegeket. Így a magyar Nemzetközi Kapcsolatok Osztályát és az annak megfelelő 

MfS-részleget, az ún. Abteilung X.-t, vagyis X. Osztályt is, mivel minden, az 

együttműködés szervezésével kapcsolatos dokumentum ezeken az osztályokon keresztül 

áramlott. Ez a két, egymás tükörképének tekinthető egység ugyan nem vett részt 

közvetlenül az idegenforgalom ellenőrzésében, de az állambiztonsági együttműködések 

előkészítésében, a munkaértekezletek megszervezésében, valamint a hivatali, jellemzően 

információcserére vonatkozó levelezésben kulcsszerepet játszottak. Ennek megfelelően a 
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két szerv együttműködésére vonatkozó iratállomány egy jelentős része is ezen két egység 

anyagai között található. 

A magyar állambiztonság 1963-as átszervezése során jött létre a BM-en belül önálló 

szervezeti egységként a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya (NKO), amely felelős volt a 

baráti országok belügyi szerveivel való kapcsolattartásért.
427

 Ez a kapcsolattartás magában 

foglalta a kapcsolatokat szabályozó szerződések előkészítése, a tárgyalások, aláírások 

megszervezése, majd az eredeti dokumentumok őrzése mellett az éves munkatalálkozók, 

megbeszélések, látogatások, tapasztalatcserék megszervezését, lebonyolítását, valamint a 

konkrét ügyekben való folyamatos levelezést, kapcsolattartást, kölcsönös adatszolgáltatást, 

illetve mindezen iratok őrzését is.  

A Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának működését is külön belügyminiszteri 

parancsok szabályozták,
428

 az NKO közvetlenül a Miniszter alá tartozott, mivel a teljes BM 

összes külföldi kapcsolatáért felelős volt. Magyarországon a Belügyminisztérium magában 

foglalta az állambiztonság mellett a rendőrséget és a határőrséget is, ezért az NKO NDK-

val kapcsolatos iratai között nemcsak az MfS-szel, hanem az NDK önálló 

Belügyminisztériumával, vagyis pl. a kelet-német rendőrséggel fenntartott szakmai 

kapcsolatok iratait is megtaláljuk.
429

 A BM NKO dokumentumai között tárolták azoknak az 

együttműködési szerződéseknek az eredeti példányait is, amelyek az államközi 

szerződésekhez képest már konkrétabban foglalkoztak az állambiztonsági munkában 

megvalósuló információcsere részleteivel, a közös tevékenységek és segítségnyújtások 

előkészítésével.  Azonban még ezek a dokumentumok sem szolgáltatnak igazán konkrét 

információkat az együttműködés tartalmáról.
430

 A megvalósuló segítségnyújtásokról 

egyrészt az információkérésekre vonatkozó levélváltásokból és az állambiztonsági munka- 

és vizsgálati dossziékban található utalásokból következtethetünk.
431

 

Az MfS X. Osztálya, a magyar BM Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának 

tükörképeként teljesen hasonló feladatkörrel rendelkezett, mint magyar megfelelője. A 

különbségek az MfS jelentősebb méreteiből, a baráti országokkal való együttműködés 

                                                 
427

 Krahulcsán, 2008.; Cseh, 1999. p. 82. 
428

 ÁBTL 4.2. 10-2307/1965; ÁBTL 4.2. 10-1270/1970; ÁBTL 4.2. 10-945/1972. 
429

 Például: ÁBTL 1.11.12. 541. doboz  41-N-184/20-2/74 Jegyzőkönyv a MNK BM ORFK Bűnügyi 

Technikai Intézete és a Német Népi Rendőrség Kriminalisztikai Intézete közötti együttműködési tárgyalásról, 

BM Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya. 
430

 ÁBTL BM NKO 1.11.12. 550. doboz 41-11-N-132/10-68.; ÁBTL BM NKO 1.11.12. 550. doboz 41-11-N-

32/12-68.; ÁBTL BM NKO 1.11.12. 550. doboz41-11-N-32/11-68.; ÁBTL BM NKO 551. doboz 1.11.12. 41-

11-N-26/2-72; ÁBTL BM NKO 551. doboz 1.11.12. 41-11-N-32/13-68; ÁBTL BM NKO 551. doboz 1.11.12. 

41-11-N-26/4-72; ÁBTL BM NKO 551. doboz 1.11.12. 41-11-N-32/14-68; ÁBTL BM NKO 551. doboz.  
431

 Ilyen utalásokat olvashatunk például az ÁBTL 3.1.2. M-39326 „Balaton” munka-dossziéban, az ÁBTL 

3.1.5. O-13535 „Berlini” személyi-dossziéban, az ÁBTL Bt-2521 „Antik” ügy-dossziéban.  



121 

 

nagyobb mértékéből fakadtak. A X. Osztály elsődleges feladata – a magyar NKO-hoz 

hasonlóan – a baráti állambiztonsági szervekkel való folyamatos kapcsolattartás, 

jellemzően információcserére vonatkozó levelezés folytatása volt.
432

 A szocialista országok 

állambiztonsági szervei között alapvetően az orosz lett volna a közvetítő nyelv, de 

valószínűleg a német nyelv használata a „meghosszabbított Fal” rendszeréhez tartozó 

operatív csoportok által érintett országok állambiztonsági szervei számára könnyebb volt a 

kapcsolattartás során, mint az orosz, ezért gyakorlatilag minden dokumentum német 

nyelvű, orosz nyelvű fordításokkal csak igen ritkán találkozhatunk az iratok között. 

A kapcsolattartás mellett az MfS-nél is a baráti szervek közötti együttműködési 

tárgyalások előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, a tárgyalások során keletkezett 

jegyzőkönyvek, illetve elfogadott dokumentumok, szerződések elkészítése, tárolása 

tartozott az osztály fő feladatai közé.
433

 Ennek értelmében ennek a szervezeti egységnek a 

munkatársai sem végeztek aktív operatív munkát, hanem egyfajta titkárságként működtek 

közvetlenül a miniszter, Erich Mielke alá sorolva.
434

  

Az Osztály különleges és szerteágazó feladatai következtében a legkülönfélébb tárgyú 

iratokkal találkozhatunk a fennmaradt állományban, ami azonban nem nyújt teljeskörű 

képet a társszervekkel való együttműködésekről. Az iratok többsége ugyanis nem maradt a 

X. Osztály állományában, hanem átkerült mindazokhoz az egységekhez, amelyek az adott 

együttműködésekben érintettek voltak.
435

 Az Osztály feladatköréből fakadóan azonban 

jelentős mértékű az az iratállomány, ami az ún. operatív csoportok tevékenységével, a 

baráti országokon át történő illegális határátlépések megakadályozására vonatkozó 

intézkedésekkel, információkkal kapcsolatos.
436

 

A X. Osztály 1956. március 1-jén alakult meg, az állambiztonsági miniszter Nr. 

87/56. számú parancsa értelmében.
437

 Az új egység létrehozásának elsődleges célja az volt, 

hogy ezután kizárólag a minisztérium vezetésének hozzájárulásával lehetett bármilyen 

kapcsolatot kezdeményezni, vagy fenntartani a baráti szervek egységeivel. Az osztály 

vezetésével az akkor századosi rangban lévő Willi Dammot bízták meg, aki ezt a pozíciót 

egészen 1989. december 6-ig töltötte be, amikor már vezérőrnagyként váltották le a 

minisztérium átszervezése során.
438
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Az egységnek megalapításakor mindössze 9 főállású munkatársa volt, ami 1989-ig 46 

főre növekedett.
439

 Az egység munkatársai nem végeztek önálló állambiztonsági munkát, 

nem vettek részt más részlegek akcióiban, hanem gyakorlatilag kizárólag szolgáltató 

jelleggel látták el fő feladatukat, mégpedig a baráti országok testvérszerveivel való 

kapcsolattartás és együttműködés során felmerülő fordítást és tolmácsolást.
440

 Ennek 

megfelelően nem rendelkezett alosztályokkal az egyes körzeti állambiztonsági 

alakulatoknál sem, ahogy az az egyes területekért felelős állambiztonsági részlegek 

esetében szokásos volt.  

Az egység feladatai az MfS nemzetközi kapcsolatainak és együttműködéseinek 

szélesedésével és elmélyülésével párhuzamosan növekedtek, ami a bel-német határ teljes 

lezárása, vagyis a berlini Fal felépítése után azonnal érzékelhetővé vált.
441

 Az 1977-ben 

megkötött nemzetközi adatszolgáltatási egyezmény, az ún. SOUD megállapodás
442

 további 

növekedést eredményezett a X. Osztály munkájában is, mivel az egyesített adatbázisban 

szereplő adatok cseréjére vonatkozó hivatali levelezés is ezen az egységen keresztül 

zajlott.
443

  

 A X. Osztályt 1973-ban további négy alegységre, azaz referatúrára tagolták, és ez a 

szervezeti felépítés pedig egészen 1989 végéig megmaradt.
444

 Az 1. alegység a 

koordinációs feladatokért volt felelős, vagyis a baráti belügyi szervektől beérkező 

információkat irányította tovább az illetékes főosztályokhoz, részlegekhez, valamint felelős 

volt a baráti szervekkel való találkozók, megbeszélések szervezéséért is. A 2. alegység az 

információk tárolását, kiértékelését és továbbítását, valamint az iratok archiválását végezte. 

A 3. referatúra feladata volt a tulajdonképpeni fordítás és tolmácsolás, ami az átmenő 

levelezés folyamatos fordítása mellett a minisztérium vezetőinek, illetve a társszervek 

delegációival való találkozókon nyújtott tolmácsolást is jelentette. A 4. alegység pedig a 

szervezési, technikai és protokolláris feladatokért volt felelős.
445

 

 Az együttműködési megállapodások eredeti, piros műbőr mappákba kötött, német és 

magyar nyelvű, a két illetékes minisztérium vezetőinek eredeti aláírásával ellátott, nemzeti 
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színű zsinórokkal és az országok címereinek viaszpecsétjével ellátott példányai a BM 

Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya dokumentumai között találhatóak meg. A 

megállapodások szintén eredeti példányait őrzik az MfS Abteilung X. iratállományában is, 

dolgozatomban azonban a magyar példányokat használtam fel.  
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3.1.1. Az első együttműködési megállapodás 1958-ban 

 

Általánosságban elmondható, hogy az állambiztonsági együttműködések, csakúgy, mint az 

állambiztonsági szervek átszervezése, munkájuk hangsúlyainak áthelyezése szinte minden 

esetben valamilyen kül-, vagy belpolitikai átalakulásra adott válaszként értelmezhetőek. 

Mivel az együttműködések főleg a hírszerzés, a kémelhárítás területeit, a közös „külső 

ellenséggel szembeni küzdelmet” érintették, a vizsgált átszervezések mögött alapvetően 

külpolitikai, vagy nemzetközi jelentőségű eseményeket találunk. Jól példázza ezt az az 

1955 tavaszán Moszkvában lezajlott állambiztonsági miniszteri szintű együttműködési 

találkozó, amelyen a nyugat-német fegyverkezés következtében kialakuló új nemzetközi 

helyzethez alkalmazkodva a katonai tömbbé rendeződés előkészületeivel párhuzamosan 

keresték a belügyi együttműködések új irányait.
446

 

A kutatásaim során feldolgozott három fő szerződés dátuma is sejteti, hogy melyek 

lehettek azok az események, melyek hatására megkötötték, illetve újratárgyalták és 

megerősítették az addigi együttműködést, annak körébe pedig újabb, az új „kihívásoknak” 

megfelelő feladatokat, együttműködési területeket vontak be. Az első megállapodás 1958-

ban született, válaszul a magyar „ellenforradalomra”,
447

 a második 1963-ban, amikor az 

„imperialista védőgát” által kiváltott új jelenségekre kellett közösen reagálnia az 

állambiztonsági szerveknek.
448

 A harmadik egyezmény sorsa érdekesen alakult, 1974-ben 

aláíratlanul maradt az újabb együttműködési megállapodás, miután mindkét állam 

kapcsolatai kezdtek – újra – megélénkülni az NSZK-val, ami az „ellenséges politika” új 

csatornáit nyithatta meg az állambiztonsági szervek szempontjából.
449

 A fennmaradt 

iratokból nem derül ki, hogy 1974-ben végül miért nem került sor ennek a megállapodásnak 

az aláírására és életbe lépésére, amelyet végül az eredetivel szó szerint megegyező 

formában csak 1981-ben írtak alá az illetékes miniszterek.
450

  

Az NDK és a Magyar Népköztársaság közötti állambiztonsági együttműködésnek – 

nem meglepő módon – 1956 és az utána kialakult helyzet állambiztonsági szempontjai 

adták az első lökést, az „ellenforradalmi erők” elleni küzdelemben a magyar szerveket a 
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Stasi is támogatta.
451

 Az 1958 májusában megkötött operatív együttműködésre vonatkozó 

megállapodást többnapos tárgyalások előzték meg Kelet-Berlinben, melyen a két delegáció 

tagjai a miniszterek mellett a hírszerző és kémelhárító osztályok vezetői voltak – a 

jelenlévők személye pedig meghatározta az együttműködés alapvető célkitűzéseit is. A 

megállapodás szövegéből megismerhetjük mindazokat a nemzetközi eseményeket és 

hatásokat, valós – vagy annak vélt – fenyegetéseket, melyek következtében és hatására a 

tárgyalás és a két szerv együttműködésének koordinációja létrejött:  

„Az ellenség a magyarországi ellenforradalom után súlyos vereséget szenvedett. Az 

ellenforradalomban létrehozott szerveket és szervezeteket felszámolták. Mindkét országban 

az ellenség tevékenységének élesedése tapasztalható, ami különösen az ideológiai diverzió 

szervezésében jut kifejezésre.  

A bonni parlamentnek a nyugatnémet hadsereg atom-felfegyverzésére vonatkozó 

határozata nyomán fokozódott a háborús veszély.  

Ezért az 1957. novemberi moszkvai tanácskozások határozata alapján a két 

minisztérium fő feladata, hogy államaik belső és külső biztonsága, valamint a béke 

megtartása érdekében döntő harcot folytassanak a Német Szövetségi Köztársaság, valamint 

Ausztria területén működő legkülönbözőbb ellenséges titkosszolgálatok és szervezetek, 

különösen a nyugatnémet, amerikai és angol titkosszolgálatok ellen.”
452

 

A tárgyalások és a megállapodás fő célja, hogy a két szerv hatékonyabban koordinálja 

közös munkáját az „ellenséges” hírszerző szervek tevékenysége ellen. Már ekkor felmerült 

az a szempont, hogy mivel mindkét ország határos egy kapitalista országgal, különösen 

fontos a szerepük a teljes szocialista tábor megvédésében. A közös cél érdekében az 

alábbiakban állapodtak meg a két minisztérium közötti hírszerzői együttműködésre 

vonatkozóan:  

- folyamatos információcsere a politikai, gazdasági és katonai hírszerzés területén, és 

- az „ellenséges nemzetközi szervezetek” tevékenységéről, mint pl. a NATO, európai 

szocialista és trockista szervezetek, a Vatikán és más egyházak, valamint  

- az NSZK-ban működő „revansista és soviniszta mozgalmak”  

Az operatív együttműködésre vonatkozóan a tárgyaló felek egyetértettek abban, hogy 

rendszeres időközönként kicserélik információikat az NSZK és Ausztria kormányzati 

szerveiről és vezető pártjairól, politikai szervezeteiről is,
453

 valamint a két ország 
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ügynökeinek helyzetéről.
454

 Megállapodtak abban is, hogy az adott információkat azok 

kiértékelésével együtt adják át, valamint a fentiek mellett kölcsönös segítséget nyújtanak 

egymásnak a tudományos és technikai hírszerzés területén is.
455

 

Az elhárítás területére vonatkozó információcserével és operatív együttműködéssel 

kapcsolatban a következőkben állapodtak meg:  

- folyamatos információcsere az NSZK, Ausztria és Nyugat-Berlin hírszerző szerveiről, 

amely között 

- kiemelten kezelik a nyugat-német BND, valamint az amerikai, az angol és a francia 

titkosszolgálatok tevékenységét, és a magyar menekültek, kitelepítettek szervezeteit, 

illetve  

- az információk alapján közös „terveket dolgoznak ki az ellenséges szolgálatok elleni 

operatív intézkedések végrehajtására”
456

 

Közösen vették operatív feldolgozás alá a Szabad Európa Rádiót, valamint mindazokat 

a NATO-kiképzőhelyeket, ahol „a szocialista országok elleni fegyveres diverziós csoportok 

felkészítése” zajlik. Céljuk volt továbbá az „ideológiai diverzió elleni harc” is, vagyis 

folyamatosan kicserélték az ilyen jellegű információikat, illetve „kölcsönösen támogatják 

egymást ezeknek a veszélyes ellenséges módszereknek a feldolgozásában.”
457

  

Az elhárításhoz tartozott az a terület is, mely szerint a kapitalista országok hivatalosan 

beutazó állampolgárait is közös feldolgozás alá vették, különös tekintettel az olyan 

személyekre, akik mint üzletemberek, specialisták, turisták, valamely ellenséges 

titkosszolgálat megbízásából utaztak be az NDK-ba, illetve Magyarországra.
458

 

Megállapodtak abban is, hogy kölcsönösen tájékoztatják egymást, ha a másik fél területére 

illegálisan telepített ellenséges ügynökökről szereznek információkat, illetve a 

dekonspiráció elkerülése érdekében előre informálják egymást, amennyiben egymás 

országába szándékoznak ügynököket, vagy ügynökségeket telepíteni.
459

  

Külön kitértek „a magyar nemzetiségű, illetve magyar állampolgárságú menekültek 

operatív feldolgozására” is. Ennek értelmében az NDK Állambiztonsági Minisztériuma 

segítséget nyújtott a magyar belügyi szerveknek az NSZK és Ausztria területén lévő 

magyar menekülttáborok, illetve emigráns-szervezetek „operatív feldolgozásában”, és 
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informálta a BM illetékeseit, ha az NDK-ba olyan magyar menekült érkezett, aki vissza 

kívánt volna térni Magyarországra.
460

 

A megállapodásban az is szerepelt, hogy a két országban élő magyar, illetve kelet-

német állampolgárokat operatív célokra felhasználhatja az adott ország állambiztonsági 

szerve, a másik fél tájékoztatása mellett. Konkrét feladatok végrehajtása és a „lehetőségek 

jobb kihasználása” céljából átadtak egymásnak ügynököket, vagy akár teljes 

ügynökhálózatokat is. Együttműködtek operatív technikai területen is, pl. segítséget 

nyújtottak egymásnak „legalizációs okmányok” elkészítésében, technikai jellegű problémák 

megoldásában.
461

 Egymás archív anyagainak kölcsönös megismerésének lehetőségéről is 

megállapodtak, miszerint a „felek kölcsönösen biztosítják a háború előtti és a II. 

világháború idejére vonatkozó archívba történő betekintést”.
462

  

A megállapodás utolsó pontjában a szervezési kérdéseket rögzítették: a „folyamatos 

operatív kapcsolatot” a két szerv illetékes osztályain, illetve a BM berlini operatív 

csoportján
463

 keresztül biztosították, továbbá fenntartották a már meglévő 

rádióösszeköttetést, az eddig is alkalmazott rejtjelezéssel, a futártevékenységet pedig az 

operatív csoportokon keresztül bonyolították le.
464

  

A záró rendelkezésekben megállapodtak a felek abban, hogy félévenként értékelik és 

évenként felülvizsgálják az egyezményben foglaltak nyomán zajló együttműködéseket, 

azok hatékonyságát és eredményességét. A megállapodást a tárgyalások befejeztével a két 

minisztérium vezetője, Erich Mielke és Biszku Béla írták alá 1958. május 22-én Berlinben, 

az egyezményben foglaltakról pedig mindkét fél tájékoztatta az MSZMP, illetve a NSZEP 

(SED) Központi Bizottságát is.
465

  

Az egyezményben kijelölt célok alapján elmondhatjuk, hogy az együttműködés főleg 

a „külső ellenség” közös felderítésére és leküzdésére vonatkozott, melynek köre a 

kivándorolt, vagy kitelepített magyaroktól, a Szabad Európa Rádión át egészen a Vatikánig 

terjedt. Ebben az együttműködési megállapodásban, illetve annak ideológiai szólamokkal 
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gazdagon tarkított megfogalmazásában is, egyértelműen kitapintható a hidegháború, a két 

szembenálló blokk országainak, illetve titkosszolgálatainak küzdelme az „ellenségről” 

megszerezhető információkért, és azok lehető leghatékonyabb felhasználásáért.  
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3.1.2. Együttműködési megállapodás 1963-ban  

 

Az újabb együttműködési megállapodás aláírását szintén több napos tárgyalás előzte meg 

1963 májusában Budapesten.
466

 A tárgyaló delegációkat ismét a két miniszter vezette, és a 

hírszerzés és a kémelhárítás vezetői mellett már az operatív-technikai részlegek vezetői is 

jelen voltak. A megállapodás szövege jegyzőkönyvszerűen rögzítette az elhangzottakat, az 

addigi együttműködés értékelését és az újabb célkitűzéseket.  

A tárgyaló felek megegyeztek abban, hogy az 1958-ban megkötött együttműködési 

megállapodás „megfelelt az akkori nemzetközi helyzetből adódó operatív célkitűzéseknek”, 

és elősegítette a két állambiztonsági szerv hatékonyabb együttműködését „az imperialista 

országok hírszerzőszervei ellen folytatott harcban”. A megállapodás megújítását pedig „a 

nemzetközi helyzetben az elmúlt évek során bekövetkezett változások” tették szükségessé, 

„tekintettel a főellenség megváltozott taktikájára és módszereire”,
467

 azonban konkrétan 

nem derül ki, hogy a továbbiakban „ellenségként” megjelölt országok, illetve szervezetek 

közül, kiket takarhat a „főellenség” címke. 

A tárgyalások során a felek megállapították, hogy a hírszerzés terén fokozódott az 

USA- és a NATO-szövetségesek aktivitása és tevékenységük összehangolása, nyugat-

német részről pedig „országaink ellen különösen aktív és veszélyes tevékenység 

tapasztalható”. Az „antifasiszta védőgát 1961. VIII. 13-i létrehozásával” a nyugati hírszerző 

szerveknek más munkamódszerekre kellett áttérniük – ebből következik, hogy a szocialista 

országok kémelhárításának is új módszereket kellett találnia.
468

 

Ennél nagyobb problémaként értékelték, hogy „a szocialista tábor aláaknázását és 

megbontását szolgáló ellenséges tevékenység fő módszereként a legkülönbözőbb 

formákban egyre inkább előtérbe lép a politikai-ideológiai diverzió.” Növekedett a 

hírszerzők és ügynökök száma is, ami elsősorban annak a következménye, hogy „a 

kapitalista országokkal való kapcsolataink fejlődésében az ellenséges hírszerzőszervek 

számára a legális behatolási csatornák felhasználásának lehetősége rejlik.”
469

 

A tárgyalópartnerek szerint mindezek a változások azt tették szükségessé, hogy 

fokozzák és hatékonyabbá tegyék az állambiztonsági szervek közötti operatív 
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együttműködést, aminek az érdekében a következőkben állapodtak meg a hírszerzésre 

vonatkozóan:  

- továbbra is folyamatos információcsere és együttműködés zajlik a két szerv között a 

politikai, katonai és gazdasági hírszerzés terén, 

- kiemelt figyelemmel kezelik a másik fél számára „nagy fontossággal bíró nemzetközi 

szervezetekről”, mint pl. a NATO-ról és a Közös Piacról, szocialista és trockista 

szervezetekről, a Vatikánról és egyéb egyházi szervezetekről szerzett információkat, 

- „mindkét fél különös gondot fordít a Német Szövetségi Köztársaságban fellépő 

revansista és soviniszta mozgalmak felderítésére”,
470

 valamint 

- külön kezelik a „klerikális kapcsolatokra és szektákra vonatkozó” információk cseréjét 

is.
471

 

Az „ellenséges hírszerzőszervek ellen folytatott harcban” is a folyamatos 

információcsere fenntartása volt a legfontosabb, különös tekintettel az NSZK-ban, Nyugat-

Berlinben és Ausztriában működő hírszerző kirendeltségek és ügynökhálózatok, a BND, az 

USA, Anglia és Franciaország hírszerző szervei, a „magyar fasiszta emigráció”, a Szabad 

Európa Rádió és a „NATO által a szocialista országokba való bevetésre szánt diverziós 

csoportok kiképzőhelyei” tevékenységére vonatkozóan.
472

 

Kitértek arra is, hogy a szerződő felek „konkrét megállapodás esetén segítséget 

nyújtanak egymásnak aktív politikai-operatív intézkedések végrehajtásához”, valamint 

együttműködnek a tudományos-technikai hírszerzés területén is: vagyis „konkrét igények 

alapján” és a lehetőségeiknek megfelelően segítséget nyújtanak egymásnak „objektumok és 

személyek operatív feldolgozásában”.
473

     

Az előző együttműködési megállapodáshoz képest a „legális behatolási csatornákon 

keresztül” beutazó nyugati állampolgárokkal szembeni elhárítás kérdése jóval nagyobb 

szerepet kapott. A felek a kicserélt előzetes információik alapján „operatív feldolgozás alá 

veszik azokat a személyeket, akik azzal gyanúsíthatók, hogy ellenséges hírszerző szervek 

megbízásából különböző fedések alatt” utaztak Magyarországra, illetve az NDK-ba. Ebből 

a szempontból újdonságnak tekinthető az is, hogy kiemelt figyelemmel kezelték a 

különböző vásárokat, és egyéb nagyobb nemzetközi rendezvényeket, mely ellenőrzéséhez 

támogatást nyújtott egymásnak a két szerv.
474
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A kölcsönös információcsere, az első szerződésben foglaltaknak megfelelően, kiterjedt 

az egymás országába telepítendő ügynökökre, illetve a szervek tudomására jutott ellenséges 

ügynökökre vonatkozó információkra is.
475

 A segítségnyújtás pedig továbbra is magában 

foglalta egymás állampolgárainak ügynökként való felhasználásának lehetőségét, illetve 

ügynökök átadását is, akikről folyamatos nyilvántartást vezettek.
476

  

Ebben az egyezményben is szerepelt az NSZK, Nyugat-Berlin, illetve Ausztria 

területén élő „Magyar Népköztársaságból kitelepítettek, valamint magyar nemzetiségű, 

illetve magyar állampolgárságú menekültek operatív feldolgozása”, a szervezeteikről és 

tevékenységükről megszerzett információk kicserélése, illetve a hazatérni szándékozókról 

való tájékoztatás az NDK Állambiztonsági Minisztérium részéről.
477

  

Teljesen új elemként jelent meg az egyezmény XII. pontjában az, hogy a két szerv az 

egymás országába utazó magyar, illetve kelet-német állampolgárok „operatív ellenőrzése 

céljából” is aktívan együttműködik: „kölcsönösen támogatják egymást a másik fél 

területére utazó állampolgárokkal szembeni operatív intézkedések végrehajtásában.” Ennél 

konkrétabban is rögzítették az együttműködés fő célját ezen a területen, miszerint az 

„NDK-állampolgároknak az MNK területén keresztül történő disszidálása 

megakadályozására a Belügyminisztérium további intézkedéseket foganatosít a határőrizeti 

szervek ellenőrző tevékenységének erősítése érdekében.”
478

 Ez az 1963-ban rögzített 

állásfoglalás is jól tükrözi a magyar állambiztonságot ebben az évtizedben jellemző 

hozzáállást az idegenforgalom, és az országba beutazó kelet-német állampolgárok 

kapcsolatainak ellenőrzéséhez. 

Az MfS magyarországi operatív csoportjának története szempontjából különösen 

fontos, hogy egy „operatív munkatárs” szezonális jelenlétének lehetősége már ebben az 

egyezményben is felmerült, egy évvel a csoport létrehozására vonatkozó miniszteri 

parancs
479

 előtt: „A turistaforgalom jobb operatív biztosítására, valamint a támadólagos 

operatív tevékenység lehetőségeinek tanulmányozása céljából az Állambiztonsági 

Minisztérium megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a turistaidényre egy operatív 

munkatársat az MNK-ba vezényeljen.”
480

 

A továbbiakban az egyezmény külön kitért arra is, hogy a két szerv „jogügyi 

munkatársai” a jogsegélyegyezmény „alapján megfelelő intézkedésekről” tanácskoztak 
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azokban a kérdésekben, melyek a másik fél országában őrizetbe vett állampolgárokkal 

kapcsolatban felmerülnek. Különös, hogy ez a kérdés csak ekkor merült fel először, hiszen 

a jogsegélyegyezményt már 1957 októberében megkötötték, viszont az abból adódó 

feladatok nem jelentek még meg az 1958-as együttműködési megállapodásban. A 

jogsegélyegyezmény végrehajtásából fakadó feladatok koordinálására csak 1963 júniusában 

folytattak tárgyalásokat, és az akkor elfogadott egyezmény hónapokkal később, 

szeptemberben lépett életbe.
481

 A felek megállapodtak az operatív-technikai 

együttműködés, valamint az archív anyagok kölcsönös használatának folytatásáról.
482

 Azt 

tervezték, tapasztalatcserét szerveznek a használatban lévő rejtjelrendszerről és annak 

technikai eszközeiről, a külső megfigyelés módszereiről és lehetőségeiről, valamint a postai 

küldemények ellenőrzéséről.
483

  

Az egyezmény szerint az MfS továbbra is operatív segítséget nyújt a BM berlini 

operatív csoportjának tevékenységéhez, illetve a BM tájékoztatja a berlini testvérszervet 

operatív csoportjának további felhasználási lehetőségeiről.
484

 A magyar iratok tanulsága 

szerint az 1957-ben alapított operatív csoport 1961 júniusában befejezte tevékenységét,
485

 

azonban – ahogy már említettem – a Kelet-Berlinben működő hírszerző rezidentúrát a 

későbbiekben szintén operatív csoportnak nevezték az iratokban. 

Az együttműködés „általános feltételeivel” kapcsolatos kérdésekben nem találunk 

változást az 1958-as megállapodáshoz képest. A felek az információkat kiértékelve, annak 

megbízhatóságára vonatkozó adatokkal együtt adták át egymásnak, a kapcsolattartást 

továbbra is a berlini operatív csoporton keresztül, futárok útján biztosították, valamint 

fenntartották a meglévő rádióösszeköttetést is.
486

 A megállapodás tartalmáról ebben az 

esetben is tájékoztatták a két vezető párt, az MSZMP és a NSZEP Központi Bizottságát, és 

ezt az együttműködési szerződést is a két miniszter, Erich Mielke és Pap János írták alá.
487

  

Az 1963. májusi együttműködési megállapodás célkitűzéseiben ugyan éppen az új 

nemzetközi helyzethez való alkalmazkodást nevezte meg elsődleges feladatként, azonban 

ebből a szempontból csak az egyezmény XII. pontjában foglaltak jelentenek új területet az 

együttműködésben. Ennek értelmében a kelet-német állampolgárok Magyarországon 

keresztül tervezett szökéseinek hatékonyabb megakadályozásáról, illetve egy MfS operatív 
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munkatárs tervezett jelenlétéről állapodtak meg. Az egyezményből nem kerültek ki, sőt, 

megelőzik az új feladatokat azok, a már az 1958-as megállapodásban is rögzített részek, 

melyek a nyugat-európai magyar emigráció „operatív feldolgozására” vonatkoztak.
488
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 Formai szempontból a legszembetűnőbb, hogy az újabb egyezmény négy oldallal hosszabb, vagyis 

másfélszer terjedelmesebb, mint az első nyolc oldalas dokumentum volt, azonban tartalmában csak egy pontja 

jelent újdonságot, az összes többi része csak a már meglévő együttműködéseket erősíti meg, illetve pontosítja, 
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3.1.3. A Magyarországra beutazó kelet-német turistákra vonatkozó rendelkezések, 

1969 

 

A Magyarországra turistaként beutazó kelet-német állampolgárokra vonatkozó jogi háttér 

ismeretében értelmezhető a kiadatási bűntett fogalma mellett az 1989 nyarán kialakuló 

joghézag is, így itt röviden ismertetem az NDK turistákra vonatkozó szabályozásokat. A 

határátlépés rendjére vonatkozó általános szabályozások
489

 mellett a két ország 

utasforgalma szempontjából legfontosabb, és azt a leghosszabb ideig meghatározó 

rendelkezés, az 1969. június 20-án megkötött kétoldalú megállapodás a vízummentes 

utazásról.
490

   

A vonatkozó jogszabályok legalaposabb összefoglalóját az MfS nemzetközi 

kapcsolatokért felelős osztálya, a X. Osztály által összegyűjtött anyagokból, az azokat őrző 

gyűjtőmappákból ismerhetjük meg.
491

 Alapos munkájuk kiterjedt az összes szocialista 

országban érvényes szabályozás szisztematikus gyűjtésére, melyek közül kiemelt figyelmet 

élveztek azok az országok, melyeknek közvetlen határa volt egy nyugati állammal. Ebből a 

szempontból nem meglepő, hogy a jogszabálygyűjteményben azokat a rendeleteket is 

megtaláljuk, melyek a magyarok külföldi utazási lehetőségeit,
492

 az országba beutazó 

nyugati állampolgárokra vonatkozó szabályozásokat,
493

 illetve a Magyarország és 

Jugoszlávia, és a Magyarország és Ausztria közötti határátlépés rendjét, a vízummentes 

utazás lehetőségeit, illetve kishatárforgalmat szabályozták.
494

 A magyarok utazási 

lehetőségeire vonatkozó szabályozások változása két szempontból volt érdekes az MfS 

számára: egyrészt az ide látogató kelet-németekhez eljuthattak az információk a 

magyarokra vonatkozó fokozatos utazási szabadságról, másrészt a kiutazás könnyítésére 

vonatkozó rendeletek nyomán fokozódhatott az embercsempészet is, mivel egyben enyhült 

az ellenőrzés szigora. A frissen megjelent jogszabályokat legtöbbször az adott országban 

                                                 
489

 Lásd: Bencsik – Nagy, 2005. p. 58-119.; Krahulcsán, A be- és kiutazások állambiztonsági- és 

pártellenőrzése (1956-1964). 2010.; Krahulcsán, A be- és kiutazások állambiztonsági- és pártellenőrzése 

(1965-1970). 2010. 
490

 Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között 

a két ország vízummentes utazásának megkönnyítése érdekében. Abkommen zwischen der Regierung der 

Deutschen Demokratischen Republik und der Regierung der Ungarischen Volksrepublik über den visafreien 

grenzüberschreitenden Verkehr. In: BStU MfS Abt. X. Nr. 804. Teil 2 von 2. p. 245-255. 
491

 BStU MfS Abt. X. Nr. 819. Teil 1 von 2.; BStU MfS Abt. X. Nr. 819. Teil 2 von 2.; BStU MfS Abt. X. Nr. 

804. Teil 2 von 2. 
492

 BStU MfS Abt. X. Nr. 819. Teil 1 von 2. p. 3-4.; BStU MfS Abt. X. Nr. 819. Teil 2 von 2. p. 579-627. 
493

 Az MfS számára fontos volt a nyugat-német állampolgárok beutazására vonatkozó rendelkezések is, a 

Magyarországon megvalósuló német-német találkozások miatt. BStU MfS Abt. X. Nr. 819. Teil 1 von 2. p. 

90-120. 
494

 U.o. p. 122-143. 



135 

 

működő kelet-német követségtől közvetlenül, illetve az ott működő hírszerző tiszteken 

keresztül, német fordításban kapták meg.  

Az 1969-ben megkötött megállapodást megelőzően is érvényben voltak 

megállapodások a vízummentes utazás feltételeiről a két ország állampolgárai számára, 

illetve a diplomatákat és szolgálati útlevéllel rendelkezőket megillető vízummentességről 

szóló 1960. március 15-i egyezmény
495

 rendelkezett a kedvezményezettek köréről. A 

turistaforgalomban érvényes vízummentességre vonatkozó szabályozást az 1963. 

szeptember 18-án megkötött egyezmény
496

 rögzítette, azonban mindkét egyezmény hatályát 

veszítette az 1969. június 20-i aláírással.
497

  

A vízummentes utazásról szóló 1969-es egyezmény megkötését megelőző 

tárgyalásokat szintén a X. Osztály egyik aktájából
498

 ismerhetjük meg, melyhez 

kapcsolódóan további, a kérdést érintő levélváltásokat is találhatunk az 1980-as évekből. A 

magyar iratok között erre vonatkozóan egy belügyminiszteri utasítást találunk, ami az 

egyezményben rögzítettek végrehajtásának adminisztratív kérdéseiről rendelkezett.
499

 

A X. Osztály dokumentumaiból az is kiderül, hogy az egyezményt előkészítő 

tárgyalások alapjául az NDK és Románia, valamint Bulgária között 1969. május 8-án 

megkötött egyezmény, valamint egy, a magyar fél által még 1968. március 14-én átküldött 

tervezet szövegei szolgáltak.
500

 A kelet-német külügyminiszter azonban automatikusan, 

gyakorlatilag magától értetődő természetességgel tájékoztatta a tárgyalásokról az 

állambiztonsági minisztert, Erich Mielkét is, küldte át számára az előterjesztéseket, illetve 

kérte fel, hogy az 1969. június 16-án érkező budapesti delegációval tárgyaló csoportba egy 

tagot jelöljön ki a minisztériuma képviselőjeként, aki Willi Damm, a X. Osztály vezetője 

volt.
501

  

A több hónapos előkészítő tárgyalások után ünnepélyes keretek között 1969. június 

20-án Kelet-Berlinben aláírt egyezmény a két ország között 1967-ben kötött barátsági és 

együttműködési szerződés szellemében köttetett. Az egyezmény lényege, hogy a két ország 

állampolgárai 30 napot tartózkodhattak vízum igénylése nélkül a másik országban, 

amennyiben a határ átlépésére jogosító érvényes dokumentumokkal rendelkeztek, valamint 
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egy harmadik országba történő utazás során tranzitvízum nélkül átutazhattak a két ország 

felségterületén.
502

 A kelet-német állampolgárok számára azonban ez nem jelentette azt, 

hogy szabadon és bármikor Magyarországra utazhattak volna, hiszen minden alkalommal 

igényelniük kellett egy betétlapot, az ún. vízummentes utasforgalomra jogosító okmányt,  

amely a kiutazást engedélyezte.
503

  

A tárgyaló felek megegyeztek abban is, hogy a másik országban állandó lakcímmel 

rendelkező vízumigénylők számára azt ingyenesen bocsátják ki.
504

 A két állambiztonsági 

szerv szempontjából fontosabb, hogy a megállapodás értelmében a két állam kölcsönösen 

tájékoztatja egymást azon személyek adatairól, akiknek beutazása nem kívánatos az 

országukba, illetve azokról, akiknek beutazási kérelmét megtagadták, vagy a 30 napos 

időtartam alatt megszűntették.
505

  

Az egyezmény legfontosabb, és 1989-ben kulcsfontosságúvá váló része az, mely 

szerint egyik fél sem engedi harmadik országba továbbutazni a másik fél állampolgárait 

megfelelő érvényes úti okmányok nélkül.
506

 Fontossá vált ekkor az a formalitásnak tűnő 

részletkérdés is, mely szerint az egyezmény, annak kölcsönös elfogadását rögzítő 

jegyzékváltást követően határozatlan időre lép hatályba, érvényességét pedig három 

hónappal azután veszíti el, ha valamelyik szerződő fél egyike annak felmondását írásban 

közli a másik féllel. Ennek ellenére Magyarország 1989 szeptember 10-én azonnali 

hatállyal mondta fel az egyezményt, hogy így tegye lehetővé az országban tartózkodó kelet-

németek Ausztria felé való távozását.
507

 

A vízummentes utazásról szóló egyezmény aláírása után, de még hatályba lépése előtt 

pár nappal, 1969. október 9-én, a belügyminiszter utasítást adott ki az egyezménnyel 

kapcsolatosan.
508

 Az utasítás jelentős része azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy hogyan és 

milyen formában kell az NDK-ba utazó magyar állampolgárok számára az utazást 

engedélyező útlevéllapot kiállítani, ami a vízummentesség ellenére kötelező volt a 

kiutazáshoz, illetve annak kiadását milyen esetekben kell megtagadni a kérelmezőktől. 
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Témánk szempontjából érdekesebb lenne a Magyarországra beutazó NDK-állampolgárokra 

vonatkozó szakasz, azonban itt is csak adminisztratív jellegű kérdéseket szabályoztak, az 

utasítás nem tér ki például az érvénytelen okmánnyal harmadik országba távozni akaró 

kelet-németekkel szembeni eljárásra.
509
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3.2. A Stasi operatív csoportjának megalakulása és tevékenysége Magyarországon 

1964-1970 között 

 

3.2.1. Az MfS OPG megalakulása  

 

A szocialista országokba irányuló idegenforgalom ellenőrzésére szakosodott három 

operatív csoportot Erich Mielke vezérezredes 1964. május 6-án kiadott, mindössze három 

oldalas, 373/64-es számú miniszteri parancsa
510

 hívta életre, ami egészen 1989 végéig 

meghatározta a „meghosszabbított Fal” rendszerében működő kihelyezett egységek 

tevékenységét és működésük kereteit, ezért fontosnak tartom minden részletre kiterjedően 

bemutatni a dokumentumot. A parancs első részében a Fal felépítése utáni megváltozott 

operatív helyzet rövid összefoglalóját olvashatjuk:  

„Az ellenség tevékenysége növekvő mértékben irányul az emberkereskedelem 

szervezésére a Német Demokratikus Köztársaság és a szocialista külföld közötti utas- és 

turistaforgalom kihasználása révén. Mindezek során megállapítást nyert, hogy az 

utasforgalommal való visszaélések révén „szervezett embercsempészetben” megnyilvánuló 

ellenséges tevékenység kiemelten jellemző a Német Demokratikus Köztársaság és a Bolgár 

Népköztársaság, a Magyar Népköztársaság és Csehszlovákia között.”
511

 

A kelet-német állambiztonság vezetője a hatékony elhárító munka szervezése és 

minden ellenséges szándék és tervezett cselekedet meghiúsítása érdekében hét pontban 

foglalta össze parancsait:  

1. A HA XX/5 Osztály felelős minden olyan információnak az összegyűjtéséért és alapos 

kiértékeléséért, melyek kapcsolatban állnak a Magyarországra, Bulgáriára, és 

Csehszlovákiába irányuló turistaforgalommal való visszaélésekkel, 

emberkereskedelemmel, csempészettel. Az osztály felelős megfelelő és hatékony 

„politikai-operatív” módszerek bevezetéséért, hogy megakadályozzanak minden 

csempészésre irányuló kísérletet, valamint, hogy az ellenség céljai érdekében 

kihasználhassa a folyamatos utazási könnyítéseket és a növekvő utasforgalomból adódó 

lehetőségeket.
512

  

2. Az Állambiztonsági Minisztérium minden egysége köteles mindazokat a tudomására 

jutott operatív információkat, melyek a turista- és utasforgalom kihasználásával 
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szervezett emberkereskedelemre vonatkoznak, haladéktalanul a HA.XX/5. Osztálynak 

jelenteni. A körzeti igazgatóságok szolgálati egységei kötelesek az ilyen jellegű 

információkat a körzeti igazgatóság XX. Osztályainak jelenteni, melyek az 

információkat haladéktalanul továbbítják a HA XX/5. Osztály központjának.
513

 

3. A HA XX/5. Osztálynak megküldött információknak tartalmazniuk kell a következőket: 

az ismertté vált tényállást, valamint, hogy milyen intézkedéseket vezettek be, illetve mit 

terveznek tenni a csempészés, illetve disszidálás megelőzése érdekében.
514

    

4. Az információ továbbítása mellett minden szervezeti egység köteles már a gyanúsnak 

minősülő utazás megkezdése előtt minden szükséges intézkedést megtenni annak 

érdekében, hogy a tervezett „embercsempészetet”, vagy disszidálási akciókat 

megakadályozzák. Ilyen intézkedés például a gyanús személyek széleskörű felderítése, 

illetve ha az utazás nem akadályozható meg, akkor gondoskodni kell nem-hivatalos 

ellenőrzési lehetőségekről az utazás időtartamára.
515

   

5. A HA XX/5. Osztály köteles az MfS minden egységével szorosan együttműködni az 

ellenség módszereinek leküzdése érdekében, különös tekintettel a HA II., az utas- és 

turistaforgalomért felelős főosztály, a HA XIX., a Német Utazási Iroda egységeinek 

biztosításáért felelős főosztály, az Utasforgalom Biztosításáért Felelős Munkacsoport,
516

 

valamint az Útlevél Ellenőrzési és Körözési Főosztály
517

 egységeivel.
518

  

6. Minden operatív egység vezetője köteles a rendelkezésre álló nem-hivatalos 

munkatársak révén adódó lehetőségeket teljes mértékben kihasználni és a HA XX/5. 

Osztályt támogatni az „embercsempészet” ezen módszereinek hatékony leküzdése 

érdekében.
519

  

7. A HA XX/5. Osztály köteles a baráti szocialista országokba irányuló utasforgalom 

kihasználására alapuló emberkereskedelme felderített módszereit folyamatosan 

kiértékelni és elemezni.
520
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A parancsban nem esik szó konkrétan az operatív csoportok létrehozásáról, azonban 

az abban meghatározott feladatok végrehajtása, az ellenséges emberkereskedelem 

felderítése és megakadályozása a parancs elején ismertetett új operatív helyzet értelmében 

nem történhetett másként, mint a szezonális operatív csoportok felállításával a három 

érintett országban. 

A XX. Főosztály 1966-ban összefoglaló jelentést készített a kelet-német 

idegenforgalom helyzetéről, annak állambiztonsági szempontból releváns jellemzőiről, 

tendenciáiról.
521

 A jelentés részletesen tárgyalja az NDK-ban működő utazási irodák és 

szálláshelyek helyzetét, az országba beutazó nyugatiakra vonatkozó rendelkezéseket és a 

velük kapcsolatos problémákat, valamint – az operatív csoportok szempontjából – fontos 

szocialista országokba irányuló kelet-német idegenforgalmat és annak problémáit, melyhez 

a mellékletekben az 1964-65-ös évekre vonatkozó adatok is szerepelnek.
522

 

A szocialista országokkal folytatott idegenforgalomról megállapította a jelentés, hogy 

annak szervezése az egyes országok központi állami utazási irodáinak éves 

keretmegállapodásai alapján zajlott és abban a legutóbbi évek adatai alapján jelentős 

növekedés volt tapasztalható.
523

 A jelentés összegzi az idegenforgalom terén végzett 

operatív munkát, mely szerint az állambiztonság fő tevékenysége alapvetően az utazási 

irodák és az utasforgalom kulcspozícióinak betöltése és IM-hálózattal való biztosítása révén 

valósult meg. A XX. Főosztály ekkor minden releváns információt megkapott az összes, az 

MfS által foglalkoztatott IM jelentéséből.
524

  

Az összefoglaló szerint a növekvő utasforgalom nem ellenőrizhető egy, a 

Belügyminisztériummal közösen működtetett központi, informatikai jellegű rendszer 

nélkül, ami az adatok kiértékelését, és az utasforgalomban jelentkező új tendenciák 

felismerését is lehetővé tenné. A szocialista országokba utazók biztosításának legfontosabb 

területe az ellenséges tevékenységek, mint pl. az „embercsempészek” tevékenységének 

felderítése volt.
525

  

A jelentés javaslatot tett egy új szervezeti egység létrehozására, melynek segítségével 

megoldható lenne mind a kiutazó, mind a beutazó, mind a nyugati és a szocialista 

állampolgárok utasforgalmának komplex ellenőrzése, oly módon, hogy ennek az egységnek 
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minden körzeti vezetőségen is lenne osztálya.
526

 A javaslat az új egység személyi 

összetételére is kitért, a már meglévő, az idegenforgalom ellenőrzésével foglalkozó 

egységek állományának átcsoportosításával.
527

  

A dosszié tartalmaz egy másik, szintén 1966-ban készült tervezetet, ami már eldöntött 

tényként tárgyalta egy új egység létrehozását,
528

 melynek feladatai és szervezeti felépítése 

alapvetően két csoportra oszlott a második tervezet szerint, mégpedig a be- és a kiutazás 

ellenőrzésére. A kiutazást ellenőrző részleg feladata az NDK-ból kiutazó összes személy 

ellenőrzése, indokolt esetben a kiutazások megakadályozása, a kiutazók ellenőrzését segítő 

IM-hálózat szervezése és működtetése volt.
529

  

A tervezet a már meglévő egységekkel való együttműködést is felsorolta az új részleg 

feladatai között, vagyis ekkor még nem számoltak az összes, a területért felelős egység 

egybeolvasztásának lehetőségével.
530

 A dosszié irataiból azonban nem derül ki, hogy ezek a 

tervezett új egységek lettek-e végül az 1970-ben létrehozott VI. Főosztály, illetve, hogy 

annak létrehozásában mennyire játszottak szerepet ezek az 1966-ban született tervezetek. 

Az operatív csoportok tevékenységének első 5 éves tapasztalataiból levont 

következtetések alapján az azokat létrehozó miniszteri parancshoz
531

 kapcsolódó 

végrehajtási utasítást
532

 adtak ki miniszterhelyettesi szinten az 1970-es szezon kezdete előtt. 

Az utasítás célja az volt, hogy fokozza az operatív csoportok munkájának és a baráti 

állambiztonsági szervekkel való együttműködések hatékonyságát. Ennek érdekében arra 

szólította fel az MfS összes egységét, hogy csak megalapozott esetekben jelezzék, illetve 

kérjék a megfigyelt személyek figyelését, operatív feldolgozását azok külföldi utazásai 

során is, mivel az eddigi tapasztalatok szerint túl sok volt az ellenőrizetlen, illetve 

ellenőrizhetetlen kérés.
533

  

Az utasítás részletesen szabályozta a Magyarországra és a Bulgáriába utazó kelet-

német állampolgárok operatív személyi kontrolljának bevezetésére vonatkozó tudnivalókat. 

A kérelmeket időben kellett eljuttatni a HA XX/5. Osztályhoz, és tartalmazniuk kellett az 

addig ismert tényállás rövid leírását, a személy és úticélja összes ismert adatát, a 

megfigyelendő személy fényképét, az eljárás szükségességének indoklását, az addig tett 
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intézkedéseket, valamint az egység vezetőjének engedélyét is. A megfigyelést kérő egység 

köteles volt az operatív kontroll alatt álló személy mozgását az NDK elhagyásáig követni, 

az eredményeket a HA XX/5. Osztály számára megküldeni, illetve azt haladéktalanul 

értesíteni, amennyiben a tervezett utazás mégsem valósult meg, vagy bármiben módosult.
534

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
534

 U.o. p. 2-3. 



143 

 

3.2.2. Az MfS magyarországi operatív csoportjának tevékenysége 1964-1970 között 

 

Az operatív csoport tevékenységére vonatkozóan feltűnően kevés az iratállománynak az a 

része, ami az 1960-as évek második felére, vagyis az 1964-es megalakulás utáni időszakra 

vonatkozik. Ebben az időszakban az operatív csoportok a HA XX/5. Osztályhoz tartoztak, 

így a releváns iratok túlnyomó többsége ehhez az osztályhoz kapcsolódik. A HA XX/5. 

Osztály anyagai mellett a X. Osztály, vagyis a nemzetközi kapcsolatokért felelős osztály 

állományában lelhető fel több dokumentum ebből az időszakból. Az operatív csoport 

megalakítását megelőző, illetve az azt követő időszak állambiztonsági együttműködésének 

irányait jól jellemzi, hogy a korszakra vonatkozó iratokat találunk még a gazdaság területén 

való elhárításért felelős HA XVIII.,
535

 az egyház területéért felelős HA XX/4. Osztály,
536

 

illetve a HA IX.,
537

 vagyis a Vizsgálati Főosztály állományában is.  

Az MfS magyarországi operatív csoportjának első éveire vonatkozóan összefoglaló 

jelentések, javaslatok adnak információt, és csak töredékesen maradtak fenn az operatív 

csoport éves beszámolói. A források hiánya, illetve hiányossága ellenére azonban már az 

1960-as évek közepén kirajzolódnak azok a tipikus történetek, melyek a korszak 

állambiztonsági együttműködéseit is fémjelzik, mint például a kettészakított családok 

nyaralásainak, vagy NDK-állampolgárok feltételezett nyugati kapcsolatainak, sőt, 

kémtevékenységének megfigyelése, valamint tiltott határátlépési kísérletek felderítése, 

megakadályozása, vagy az elkövetett esetek kivizsgálása, az ügyek és az elfogott személyek 

átadása. 

A magyarországi operatív csoport tevékenységére vonatkozó első jelentés – töredéke 

– 1967 áprilisából maradt fenn.
538

 Ez a részlet alapvetően a „szervezett embercsempészet” 

leküzdésében látta a kihelyezett egység alapvető feladatát, amit a Magyarországra utazó 

kelet-német turisták folyamatosan növekvő száma, azon belül is az igen magas privát utak 

aránya indokolt, mivel az ilyen esetekben semmilyen utascsoportban nem voltak 

regisztrálva a turisták.
539

 A tiltott határátlépés kísérlete miatt elfogott kelet-németek 

számának tendenciózusnak értelmezett növekedése is alapvetően az operatív csoport 

szerepének a fontosságát hangsúlyozta: 1965-ben 68, 1966-ban pedig már 116 NDK-

állampolgárt fogtak el Magyarországon. Ezzel együtt nőtt a sikeres határátlépések száma is, 
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1965-ben 22, 1966-ban pedig már 45 főnek sikerült illegálisan átjutni a magyar határon 

Nyugat vagy Dél felé.
540

  

Az összefoglaló a magán úton utazók kapcsolatainak és mozgásának felderítését 

tartotta az operatív csoport legnehezebb feladatának, mivel nem csak, hogy nehéz volt az 

egyéni turistáknak a közelébe férkőzni, de gyakorlatilag arról sem tudtak, hogy mikor, hol, 

kit kellett volna valamilyen módszerrel megfigyelniük. Ezen problémakör megoldásában 

pedig aktívan számítottak a magyar társszerv segítségére, ám az nem derül ki a 

feljegyzésből, hogy milyen jellegű segítségnyújtásra gondolt az MfS.
541

 A szervezett 

turistacsoportok körében 250 kapcsolatfelvételt név szerint is sikerült felderítenie az 

operatív csoport munkatársainak az 1966-os szezonban, amit korábbi adatok 

összehasonlítása nélkül is egyértelműen növekedésként értelmeztek. A kelet- és nyugat-

németek közötti fokozódó kapcsolatfelvétel okait részben a növekvő turistaforgalomban, 

részben a fokozódó nyugati „agresszív fellazító politikában” látta a jelentés szerzője.
542

 

Pozitívumként állapította meg azonban, hogy a korábbi évekhez képest sokkal 

tudatosabban, „politikailag felkészültebben” reagáltak a kelet-német turisták a nyugati 

fellazító technikákra, melyek alapvetően a gazdasági különbségek kiemelésén alapultak.
543

  

A Magyarországra helyezett operatív csoport tevékenységének sikereit alapvetően a 

magyar belügyi szervekkel és a határőrséggel való nagyon jó és aktív együttműködésben 

látták a HA XX/5. Osztálynál. Hangsúlyozták, hogy minden lehetséges támogatást 

megkaptak a magyar testvérszervtől. A felmerülő hiányosságokat folyamatosan 

megtárgyalták a kérdésben felelős magyar egységvezetőkkel, valamint állandó 

kapcsolatban álltak a vizsgálati osztállyal is, melynek során folyamatosan elemezték és 

értékelték az „embercsempészés” különböző módszereit.
544

 A növekvő turistaforgalom és 

az „ellenség fokozódó jelenléte” miatt alapvetően a nem-hivatalos munkatársak 

bevetésének növelésével tervezték az operatív csoport munkájának hatékonyságát növelni a 

következő szezonokban, azonban nem derül ki a jelentésből, hogy hány IM került bevetésre 

az első években.
545

 

A két szerv közötti állambiztonsági együttműködést értékelő egyik első, 1967-ben 

készült összefoglalóban felvetették annak lehetőségét, hogy a vizsgálati osztályok 

munkájának megkönnyítése érdekében egy megfigyelésekre szakosodott egységet vetnének 
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be szezonálisan a Balatonnál a VIII. Főosztály állományából.
546

 Továbbá az MfS vizsgálati 

osztálya, a IX. Főosztály egy munkatársát is Budapestre küldhetnék a nyári szezonra, hogy 

segítse a Magyarországon elfogott kelet-németek ügyeinek vizsgálati szakaszát, valamint a 

jogsegélyen alapuló kiadatási eljárásokat.
547

 Az iratból nem derül ki, hogy megvalósultak-e 

ezek a javaslatok, az operatív csoport további tevékenységére vonatkozó dokumentumok 

alapján azonban azt feltételezhetjük, hogy nem. 

A tipizálható esetekről tudósító dokumentumok a magyar határőrizeti szervek által 

elfogott, majd a BM Vizsgálati Osztályára került ügyeket ismertetik, azonban már a 

magyarországi operatív csoport által megírt jelentésről, vagyis az elfogottak átadása után 

keletkezett iratokról van szó. A jelentések fejlécén szereplő szervezeti egység a 

„Hauptabteilung XX/5. Op.-Gruppe VR Ungarn”, vagyis a HA XX/5. Osztály operatív 

csoportja a Magyar Népköztársaságban, a dátumok szerint pedig az elfogás és a jelentés 

megírásának időpontja között jellemzően ca. 15-20 nap telt el.
548

  

Az első ilyen jellegű esettel már 1965-ből találkozhatunk, mégpedig egy Letenyétől 2 

km-re 1965. szeptember 24-én elfogott kelet-német nő esetét ismerhetjük meg.
549

 Az 

iratokból nem derül ki a történet folytatása, az eseményeket is csak addig követhetjük a 

dokumentumokban, amíg a berlini Abteilung X. átküldi az ügy iratait a HA XX/5. 

Osztályhoz,
550

 ahonnét pedig a lakóhely szerint illetékes körzeti igazgatóság XX. 

Osztályához került az akta Drezdába.
551

 Teljesen hasonló eset az 1967. július 20-án, Röszke 

közelében elfogott kelet-német hölgy iratanyaga,
552

 az ügyek tipikusságát támasztja alá 

több, további dosszié tartalma is.
553

  

Több hasonló ügyet ismerhetünk meg egy 1968-as dossziéból,
554

 melyben például egy 

állítólagos budapesti ismerőséhez érkező kelet-német állampolgárról feltételezték, hogy 

disszidálást tervezett, mivel a megadott pesti címre megérkezett ugyan, de azután 

gyakorlatilag eltűnt.
555

 A másik esetben pedig egy Ausztriából érkező családdal találkoztak 

a hamis meghívólevéllel érkező kelet-németek, és mivel mindkét fél titokban tartotta 
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látogatását, ebből rögtön arra következtettek, hogy disszidálást tervező, de legalábbis a Fal 

által kettészakított családról volt szó.
556

 

Hasonló, 1967 és 1969 közötti eseteket és egy feltételezett kis-létszámú 

„embercsempész banda”
557

 1968-as tevékenységének részleteit is megismerhetjük egy 

másik aktából.
558

 Az „embercsempészek” a jugoszláv-magyar határon, a Dráván, illetve a 

Murán átkelve tervezték a kelet-németek kiszöktetését az országból, az elfogottak még a 

határ túloldalán várakozó nyugat-német segítőiket is leleplezték. A jelentéseket ezekben az 

esetekben is a magyarországi operatív csoport tagjai írták, de a megtörtént eseményekről, 

tehát aktív operatív részvételükről, közreműködésükről nincs ismeretünk.
559

 

Az időszak legjelentősebb ügye az ún. Löffler „embercsempész banda” leleplezése 

volt 1968-ban, ami az iratok tanúsága szerint több országra kiterjedően és éveken át 

folytatta tevékenységét.
560

 A holland és nyugat-német állampolgárokból álló „banda” 

tevékenysége kiterjedt Magyarország, Csehszlovákia és Bulgária nyugati, vagyis osztrák és 

jugoszláv határszakaszaira is, így egy valódi nemzetközi bűnszövetkezettel álltak szemben 

a Stasi tisztjei. A dosszié magyar vonatkozású része is jelentős,
561

 megtudhatjuk belőle, 

hogy egy nyugat-berlini utazási irodának álcázott központja volt a szervezetnek, és a 

holland állampolgárok útleveleinek segítségével sikerült a szöktetés.     

Mindegyik jelentésben hangsúlyozták a korszakban, hogy a határsértők pár nap 

magyarországi tartózkodás után a magyar-jugoszláv határt tartották a legalkalmasabbnak 

tervük végrehajtására, mivel úgy vélték, hogy itt a legkevésbé szigorú a határőrizet. Az 

önálló akciók mellett az „embercsempészek” tevékenysége is erre a határszakaszra 

koncentrálódott. Mindezek az utalások, illetve értékelések megerősítik a „meghosszabbított 

Fal” rendszerének elméletét, miszerint a belnémet és a berlini határok hermetikus lezárása 

ellenére, illetve amellett, szükséges volt a kelet-német állampolgárok szökéseinek 

megakadályozása a teljes szocialista blokk határai mentén.  
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Az egyes ügyeket, tipikus történeteket ismertető iratok mellett a XX. és a IX. 

Főosztály, vagyis a Vizsgálati Főosztály összefoglaló jelentéseiből és elemzéseiből
562

 képet 

kaphatunk a probléma mértékéről. A IX. Főosztály 1966-1967-es adatokat összefoglaló 

jelentése
563

 szerint 1966-ban 114 kelet-német állampolgár kísérelt meg erőszakos 

határáttörést
564

 magyar határszakaszokon, ebből 85 eset volt sikeres, míg 1967-ben ez a 

szám 103 kísérletre csökkent, és ebből 45 volt sikeres.
565

 A csökkenést egyértelműen a 

magyar állambiztonsági szervekkel való sikeres és aktív együttműködés eredményének 

tekintette a jelentés. Az összefoglaló havi és helyi bontásban is ismertette az adatokat, kitért 

a disszidálók társadalmi összetételére, illetve arra is, hogy az NDK mely részéről 

érkeztek.
566

 Az adatok elemző jellegű csoportosítása azonban semmi meglepőt nem 

tartalmaz, a disszidálók összetétele alapvetően megfelelt a 20. századra jellemző földrajzi 

mobilitás folyamatainak. Az emigrációra jellemzően a szakképzett, vagy magasan 

kvalifikált, fiatal, ca. 20-30 év közötti, nagyobb településeken, főként pedig a fővárosban 

élő férfiak szánják el magukat.
567

  

A jelentés az együttműködés mértékéről, vagyis a magyar belügyi szervek által a Stasi 

operatív csoportja tagjainak átadott személyek számáról is tájékoztat, 1967-ben 106 főt, 

ebből 102-t illegális határátlépés kísérlete miatt adtak át az egységnek.
568

 Az összefoglaló 

elemzi a Magyarországra utazás különböző módjait két év adatai alapján. Ebből 

kirajzolódik, hogy a leggyakoribb esetekben az NDK-állampolgárok magán szervezésű 

turistautakon vettek részt, egy részük meghívóval, más részük pedig hamisított meghívóval 

lépett be az országba. Jóval kevesebben érkeztek szervezett turistacsoporttal, és mindössze 

7 esetben történt erőszakos határáttörés a Magyarországra való belépéskor, a csehszlovák 

határszakaszon.
569

  

A tiltott határátlépés kísérlete miatt elfogottak motivációit is megismerhetjük a 

jelentésből: a 102 fő közül 63-an a jobb nyugati életszínvonal, a jobb munka- és 

karrierlehetőségek, illetve a nagyobb személyi szabadság miatt, 20 fő pedig a családjukkal, 

jegyesükkel való együttélés lehetősége miatt akartak disszidálni, 12 fő kalandvágyból, 7 

                                                 
562

 BStU MfS HA X. Nr. 8452.; BStU MfS HA IX. Nr. 4385. 
563

 BStU MfS HA IX. Nr. 4385. p. 373-385. 
564

 A jelentés a Grenzdurchbruch, vagyis határáttörés, illetve az Angriff, vagyis támadás szavakat használja, 

azonban feltételezhetjük, hogy ez nem az elkövetés típusára utaló meghatározás, hanem minden illegális 

határátlépési kísérletet így neveztek a jelentésben. 
565

 BStU MfS HA IX. Nr. 4385. p. 373. 
566

 U.o. p. 373-378. 
567

 Tomka Béla: Európa társadalomtörténete a 20. században. Osiris Kiadó. Budapest. 2009. p. 69-70. 
568

 A statisztikai adatok ismertetése során derül csak ki a jelentésből, hogy egy személy a Murába fulladt, 

amikor a folyót átúszva próbált meg Jugoszláviába jutni. BStU MfS HA IX. Nr. 4385. p. 375-376. 
569

 U.o. p. 378. 



148 

 

pedig a sorkatonai szolgálat elől akart elmenni az NDK-ból.
570

 Az elfogást többnyire a 

magyar Határőrség hajtotta végre, kisebb mértékben pedig a magyar Rendőrség, illetve a 

lakosság segítségével történt. Kiderül, hogy az elfogottak kihallgatása révén több nyugati 

állampolgár is az állambiztonsági szervek látókörébe került, mint feltételezett segítő, illetve 

„embercsempész”
571

 – NSZK-állampolgárokkal szemben azonban már ekkor is csak a 

legritkább esetben indítottak eljárást. 

A továbbiakban a tiltott határátlépés megkísérlésének módszereit is megismerhetjük, 

aminek kiértékelése a Stasi módszereinek további finomítását szolgálta. Az összefoglaló 

szerint a legtöbb tiltott határátlépési kísérletet, mind az osztrák, mind a jugoszláv 

határszakaszon, önállóan, és gyakorlatilag gyalog hajtották végre, mindenféle segítség és 

előzetes szervezés nélkül. Ezt követi az a néhány eset, ahol nyugat-németek segítségével 

hajtották végre a kísérletet. Például nyugat-német rendszámú autókkal jutottak el a 

határokig, hamis nyugati útleveleket kaptak, vagy osztrák halászok segítségével próbáltak 

meg átjutni a Fertő-tavon.
572

    

A XX. Főosztály említett jelentése
573

 1969-1970-re vonatkozó adatokat tartalmaz, 

azonban a jelentés első fele sajnos hiányzik a dossziéból. Ez az első olyan összefoglaló az 

iratállományban, amelyben az operatív csoport tevékenységére vonatkozóan részletes 

információkat találunk, amelyek nem csak a számszerű adatokat, hanem a csoport 

tevékenységének kvalitatív jellegű bemutatását, értékelését is tartalmazzák. Ezért fontosnak 

tartom ennek a jelentésnek az adatait és eredményeit részletesen bemutatni.    

Az adatok szerint 1970-ben 215 NDK-állampolgár kísérelt meg tiltott határátlépést, 

ami jelentős növekedés az 1969-es adatokhoz képest. Ennek egyik fő oka a jelentés szerint 

az, hogy fokozódott és hatékonyabbá vált a magyar határőrizeti szervek tevékenysége, 

például sokkal intenzívebbé vált az ún. mélységi ellenőrzés, aminek során 167 főt még a 

határszakaszoktól távolabb tartóztattak fel és küldtek vissza az ország belsejébe, de 

esetükben nem beszélhetünk konkrét határsértésről. A valódi határsértési kísérletek száma 

pedig mindössze 48 volt.
574

 Ez az összefoglaló is több szempontból elemezte a határsértők 

adatait, ekkor is jellemző, hogy a kísérletek háromnegyedét a jugoszláv-magyar 
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határszakaszon követték el, – nem meglepő módon – többségében a nyári hónapokban, 

illetve ez évben is kiemelkedően magas volt a 19 és 25 év közöttiek aránya.
575

  

A jelentésben olvasható az operatív csoport tevékenységének első részletes 

összefoglalója is az 1970-es évről.
576

 A csoport legfontosabb feladata azoknak az NDK-

turistáknak az ellenőrzése volt, akikről az MfS központjából érkező jelzések alapján 

feltételezték, hogy tiltott határátlépést terveznek, illetve olyan nyugat-németek operatív 

kontrollja, akik valószínűleg Magyarországon találkoztak kelet-német rokonaikkal és 

segítséget nyújthattak azok disszidálásához. Az operatív csoport 57 esetben adott ki 

körözést a magyar határőrség, illetve a határátkelőhelyek felé, melyek azonban mind 

eredmény nélkül maradtak.
577

    

Az operatív csoport 5 személy esetében végzett konkrét megfigyeléseket, aminek 

eredményeképpen sikerült egy, az NDK Népi Hadserege tisztjének nyugati kapcsolatait 

feltárni, illetve 4 fő egy tervezett „embercsempész akció” segítői voltak, akiket elfogtak.
578

 

A csoport 34 magyar állampolgár lakóhelyét ellenőrizte, és 154 esetben kértek információt 

kelet-, illetve nyugat-németek ki- és beutazásáról a BM KEOKH-tól.
579

 

Külön kezelték a jelentésben azokat az adatokat, melyek kelet- és nyugat-német 

rokonok, ismerősök közötti találkozókra vonatkoztak. Az operatív csoport tevékenysége 

során feltárt esetek alapján 1970-ben Magyarországon összesen 491 NDK-állampolgár 

találkozott 496 nyugati személlyel, akik közül 414 fő volt NSZK, vagy nyugat-berlini, 

további 82 személy pedig további más nyugati országból érkezett.
580

 Az összefoglalóból 

kiderül, hogy a találkozók többségét előkészítették, jelentős részük magán szervezésű 

utazás során következett be, és többségében első fokú rokonok találkoztak, miközben 

jelentősnek ítélték az újonnan szövődő kapcsolatok arányát is.
581

  

A feldolgozott esetek azonban csak olyan találkozókat takarnak, ahol a közös 

hotelben való megszállás bizonyította a találkozót, illetve a felderítés csak Budapest és a 

Balaton környékére korlátozódott, feltételezték tehát, hogy további, nem közös szállásokon, 

és nem a turisztikai központokban megvalósuló találkozások is nagy számban 

megtörténhettek, melyekről az operatív csoportnak nem lehetett tudomása.
582

 

Hangsúlyozták, hogy a családi találkozók céljából Magyarországra utazók túlnyomó 
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többsége az elmúlt években jelentősen megnövekedett mértékű privát szervezésű utakon 

érkezett és magánszállásokon lakott, melyeket minden esetben a nyugati rokonok 

szerveztek meg és finanszíroztak, így ezek ellenőrzésére kiemelt figyelmet kell fordítani a 

jövőben.
583

 A jelentés szerint megfigyelhető volt az a tendencia, hogy az addig többségében 

Csehszlovákiába szervezett utazásokat már Magyarországra szervezték, mivel itt jobbak 

voltak a családi találkozók lehetőségei, vagyis a kiutazás, a szállás és a finanszírozás 

körülményei.
584

 

A rokoni találkozók mellett, Magyarország jelentős helyszíne volt a nyugati 

ellenséges diverziós politikának is. A jelentés szerint 1970-ben az NDK-állampolgárok 

politikai-ideológiai befolyásolásának új módszerei jelentek meg. Új jelenség volt például a 

nyugat-németek által szervezett közös ifjúsági táborok megjelenése. Az egyik első a 

balatonföldvári Expressz-táborban volt, ahová a 14 kelet-német fiatal is magánúton 

érkezett, azonban közösen, egy szálláson laktak a nyugat-németekkel. Hasonló táborozás 

zajlott Balatonszemesen is.
585

  

A jelentésben ismertetnek egy esetet, amikor is Balatonföldváron még egy közös ún. 

„össznémet” beszélgetést is szerveztek a nyugat- és a kelet-német csoportvezetők, amiről a 

kelet-német turisták idegenvezetője nem tájékoztatta a közvetlen feletteseit, sem az RDDR-

nél, sem az operatív csoportnál – vagyis ez az idegenvezető az operatív csoport nem-

hivatalos munkatársaként is dolgozott. A tervezett beszélgetést végül csak a magyar 

szervek jelzése nyomán sikerült az operatív csoportnak az utolsó pillanatban 

megakadályoznia.
586

 Már ebben az elemzésben is megjelent annak a tendenciának az 

értékelése, miszerint a nyugat-német turistákat előzékenyebb kiszolgálásban részesítették a 

magyar idegenforgalmi szervek, szállásadók és vendéglátó helyek, ami természetesen 

negatívan érintette a kelet-németeket.
587

 Az összefoglaló kitért a Balatonnál kapható 

nyugati sajtótermékek problémájára is, amit szintén a nyugati ellenséges propaganda 

fellazító tevékenységeként értelmeztek.
588

 

Az összefoglaló részletesen elemezte az 1970-ben bevetett nem-hivatalos 

munkatársak tevékenységét, valamint az RDDR Siófokra helyezett képviselőjével és a 

budapesti NDK nagykövetség biztonsági megbízottjával való jó kapcsolatot is.
589

 A siófoki 
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RDDR képviselő már a megelőző években is jelen volt a Balatonnál és egyben IM-ként, 

nem-hivatalos munkatársként is tevékenykedett IM „Ludolf” fedőnéven.
590

 Fő feladata a 

kelet-német turistacsoportokkal érkező idegenvezetőkkel való folyamatos és aktív 

együttműködés volt annak érdekében, hogy az „ellenséges politikai-ideológiai diverzió” 

minden formáját azonnal jelenthessék az operatív csoportnak.
591

 A jelentésben részletesen 

és hosszasan értékelték az IM munkáját, amivel nagyon meg voltak elégedve. Említést 

tettek egy júliusban és augusztusban a Balatonra érkező RDDR képviselőről is, aki az MfS 

megbízásából a Humboldt Egyetemen folytatott tanulmányokat, nyáron pedig az 

idegenforgalom ellenőrzésében vett részt.
592

 

Az ifjúsági turizmus területén külön megbízottat vetettek be a balatonföldvári 

Expressz táborban, aki az ún. JAT
593

 munkatársa volt. Ez a megbízott nem volt egyben IM, 

így vele „csak” hivatalos kapcsolatban álltak az operatív csoport tisztjei, munkájával 

azonban az előző évekhez hasonlóan, 1970-ben sem voltak megelégedve.
594

 

Az NDK budapesti nagykövetségének biztonsági megbízottjával mind hivatalos, mind 

nem-hivatalos kapcsolatban álltak az operatív csoport tagjai.
595

 Ez a személy intézte a 

követség részéről a magyar belügyi szervektől átadott NDK-állampolgárok hazaszállítását, 

illetve a BM KEOKH-tól kapott iratok továbbítását is, és ebben a minőségében zajlott a 

hivatalos együttműködése az operatív csoporttal. Nem-hivatalos formában pedig a 

követségen belüli és a Magyarországon élő NDK-állampolgárokkal kapcsolatos 

problémákról informálta az operatív csoportot.
 596

 

Több esetben is hangsúlyozták az operatív csoport tevékenységének eredményeit, 

igazolva ezzel a csoport létének jogosságát, mindemellett a hatékonyság fokozásának 

szükségességét is kiemelték, bár erre – ebben az összefoglalóban – nem tettek konkrét 

javaslatokat. Feltételezték, hogy a felderített esetek mellett nagy számban valósulhatott meg 

felderítetlen rokoni találkozó, vagy létesülhetett spontán kapcsolat NSZK- és NDK-

állampolgárok között, melyekről az operatív csoportnak nem volt tudomása. Legnagyobb 

problémának azt látták, hogy az NDK-ból érkező turisták a nyugat-németekkel azonos 

szállásokon laktak, ugyanazokban a szállodai éttermekben, és gyakran egy időben étkeztek, 

közös strandokat használtak és esténként ugyanazokba a csárdákba és szórakozóhelyekre 
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jártak. Ez a helyzet pedig folyamatosan lehetőséget biztosított a kapcsolatfelvételre, 

melynek kezdeményezői jellemzően a nyugat-németek voltak, az NDK állampolgárai 

azonban – a jelentés szerint – többnyire öntudatosan elutasították az arrogáns nyugatiak 

közeledését.
597

  

A jelentés minden bizonnyal hozzájárulhatott az operatív csoport munkája 

hatékonyságának növeléséhez, aminek további javítása érdekében az összefoglaló végén 

burkolt javaslatot tettek az egység átszervezésére. Mivel a feladatkör egyértelműen az 

újonnan megalapított VI. Főosztály, vagyis az utas- és turistaforgalom komplex 

ellenőrzéséért felelős főosztályhoz tartozott, így javasolták a HA. XX/5. Osztály operatív 

csoportja tevékenységének beszüntetését az 1971-es évtől.
598

 Ez az átszervezés meg is 

történt, a csoport a következő évtől már a VI. Főosztály részeként működött.  

 

                                                 
597

 U.o. p. 84. 
598

 U.o. p. 98. 



153 

 

3.2.3. Az MfS magyarországi operatív csoportjának főállású tisztjei és nem-hivatalos 

munkatársai  

 

Az 1960-as évek második felére vonatkozó iratokból, az összefoglaló jelentésekből nem 

rajzolódik ki az operatív csoport Magyarországra telepített állománya, nem állapítható meg 

a főállású tisztek száma. Annyi azonban bizonyos, hogy ekkor még csak szezonálisan 

dolgoztak a főállású tisztek a „terepen”, az év többi részében a berlini minisztériumban a 

kelet-német idegenforgalom ellenőrzésével általánosságban foglalkoztak, illetve a magyar 

operatív csoport munkájának előkészítését, koordinálását, kiértékelését végezték. Mivel 

nem rendelkezünk az operatív csoport állományára vonatkozó konkrét adatokkal, így az 

egység szervezeti felépítése, a főállású tisztek közötti munkamegosztás sem rajzolható meg.  

 Mindössze az 1970-es évre állapítható meg az, hogy milyen mértékben alkalmaztak a 

magyarországi operatív csoport tagjai nem-hivatalos munkatársakat, vagyis besúgókat, 

illetve hogyan és milyen mértékben vették igénybe a Magyarországra érkező kelet-német 

turistacsoportokat kísérő idegenforgalmi alkalmazottak segítségét.
599

 Feltételezhetjük, hogy 

az 1964, a csoport megalakulása utáni években még nem törekedett az operatív csoport 

önálló, akár magyarországi személyekből álló IM-hálózat kiépítésére, illetve csak kis 

mértékben vették igénybe az idegenforgalomban dolgozó kelet-németek segítségét. Az 

1970-es év eredményeit összefoglaló jelentésben azonban már találkozhatunk olyan 

utalásokkal, melyekből a megelőző néhány évre vonatkozóan már feltételezhetjük egy, az 

évközben is az MfS állományában tevékenykedő IM-ekből álló hálózat működtetését a 

Balatonnál.
600

   

1970-ben nyolc nem-hivatalos munkatárs került bevetésre a Balatonnál, mégpedig 

Siófokon és Balatonfüreden, bevetési idejük pedig 15 és 30 nap között volt.
601

 Egyik fő 

feladatuk az ellenséges diverziós politika eszközeinek és módszereinek felderítése volt, 

különös tekintettel a nyugat-németek ellenséges közeledési kísérleteire. Másik feladatuk 

továbbra is a nyugat- és kelet-németek közötti kapcsolatok feltárása volt, melynek legfőbb 

célja a tervezett szökések és „embercsempészek” tevékenységének felderítése, illetve 

megakadályozása maradt. Új feladatként jelent meg, hogy olyan nyugat-német 
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személyekhez építsenek ki kapcsolatot, akik potenciális nem-hivatalos munkatársként 

számításba jöhettek, vagyis ún. tippkutatást is végeztek.
602

  

Az IM-ek bevetése során összesen 24 kapcsolatot létesítettek potenciálisan 

beszervezhető NSZK-állampolgárokkal, illetve 4 esetben tártak fel nyugat- és kelet-

németek közötti találkozókat, melyek titkolt célja a disszidálás megszervezése volt.
603

 A 

jelentésben részletesen értékelték a nem-hivatalos munkatársak tevékenységét, akiknek 

csak egy részével voltak megelégedve, illetve az előző évi tapasztalatokkal kiegészítve azt 

javasolták, hogy kevesebb, de tapasztaltabb IM-et vessenek be, és hagyjanak fel az általuk 

végeztetett tippkereséssel, mivel ezek a kapcsolatok addig minden esetben csupán a 

levelezés szintjén maradtak.
604

  

Az utaskísérőként, idegenvezetőként bevetett nem-hivatalos kapcsolatok munkájában 

jelentős minőségi javulást láttak az előző évekhez képest. Az ilyen esetekben olyan 

személyekről volt szó, akiket főállású MfS-alkalmazottként mint idegenvezetőket vetettek 

be, és ebben a kettős minőségükben váltak egyben az operatív csoport nem-hivatalos 

munkatársává is.
605

 Ennek ellenére csak kevesen voltak informálva az operatív csoport 

létezéséről, és még kevesebben ismerték a csoport központi budapesti, illetve kihelyezett 

siófoki egységének telefonos elérhetőségét, amit szökési kísérlet, vagy ellenséges 

tevékenység esetén használhattak volna.
606
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3.3. A magyar és az NDK állambiztonsági szerveinek együttműködése az operatív 

csoport tevékenységén kívül az 1960-as évek második felében  

 

A kelet-németek nyaralásainak a két állambiztonsági szerv általi közös állambiztonsági 

ellenőrzése a rendelkezésre álló kevés forrás ellenére az 1960-as évek második felében 

tűnik a legintenzívebbnek. Ebben a korszakban figyelhető meg mindkét fél részéről az a 

pozitív, a másik fél munkáját aktívan segítő hozzáállás, ami egy valódi együttműködést 

jellemez. A későbbiekben már rutinná váló, egyre olajozottabban működő együttműködési 

csatornák fokozatosan veszítettek érdekességükből. A magyar fél részéről az ekkor még 

pozitív, sőt lelkes és kezdeményező hozzáállás a későbbiekben csökkent, a testvérszerv 

segítése idővel egyre kevésbé volt fontos szempont.  

Az információcserén túli, valódi együttműködésnek nevezhető kooperációt ebben az 

időszakban azonban nem az idegenforgalom ellenőrzése, hanem az egyház és a gazdaság 

vonalán, illetve a vizsgálati osztályok közötti együttműködésben
607

 láthatjuk. Az 1963-ban 

megkötött állambiztonsági együttműködési keretszerződést 1967-ben a két állambiztonsági 

szerv közötti kooperáció minden aspektusára kiterjedően értékelte az MfS.
608

 A jelentés 

megállapította, hogy a politikai-operatív szempontoknak megfelelően különbözőképpen 

alakult a közös állambiztonsági munka intenzitása az egyes területeken, azonban az 

együttműködési megállapodás továbbra is megfelel a követelményeknek.
609

 Az átadott 

információk alapvetően politikai-ideológiai jellegűek, mégpedig többnyire a NATO-ra, az 

USA-ra, és afrikai országokra vonatkozó hírszerzői adatok voltak, míg 1963 és 1967 között 

csökkent az egyházi jellegű információk átadása, valamint az operatív-technikai jellegű 

hírek kicserélése. Új elemként azonban egyre fontosabbá vált a gazdasági és technikai-

technológiai területen végzett elhárítás, így az ilyen jellegű információk cseréje is.
610

  

Már ebben az 1967-es elemző összefoglalóban felvetették azt a problémát, hogy mivel 

az érvényben lévő egyezmény értelmében minden iratot, levelet és táviratot személyesen a 

miniszternek kell aláírnia, ez jelentősen lelassítja a két szerv közötti információáramlást és 

ezáltal a folyamatban lévő ügyek intézését. A kézenfekvő megoldási javaslat pedig az volt, 

hogy a továbbiakban csak az együttműködés alapvető kérdéseit érintő leveleket írja alá a 

miniszter, minden mást az illetékes főosztályok vezetői is aláírhassanak. A kérdéssel 

kapcsolatban javasolták annak megvizsgálását is, hogy állandó futárpostát indítsanak be a 
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két szerv között, és a továbbiakban ne a diplomáciai futárt használják a levelezés 

közvetítésére.
611
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3.3.1. A két szerv együttműködésének területei 

 

A legkorábbi konkrét együttműködésre, közös akció végrehajtására vonatkozó dosszié még 

az operatív csoport megalapítása előtti évből, 1963-ból származik.
612

 Az irat – és az akció – 

érdekessége, hogy a HA XX/4., vagyis az egyházak területéért felelős osztály közös, több 

szocialista országra is kiterjedő megfigyelést folytatott elsősorban jezsuita szerzetesek, 

valamint más egyháziak, más felekezetek képviselőinek szocialista országokba tett 

látogatásainak felderítése érdekében.
613

  

A dossziéban egy több ország állambiztonsági szerveinek részvételével szervezett 

akció tárgyalási jegyzőkönyveit is megtalálhatjuk, melynek célja az 1962 júliusában, 

Rómában tartott Ökomenikus Konzílium első ülésére látogató egyházi személyek előzetes 

felkészítése, illetve az eredmények és a tapasztalatok kiértékelése volt.
614

 A Varsóban 

tartott megbeszélésen, majd a budapesti tapasztalatcserén az MfS és a BM képviselői 

mellett a csehszlovák, a bolgár, a lengyel és a szovjet állambiztonság delegációi is jelen 

voltak, illetve részt vettek a közös munkában.
615

 Az egyházi területen végzett 

információcserékre még 1966-ból is találunk utalást, ami egyrészt nyugat-német és nyugat-

berlini egyházi személyek NDK-beli és magyarországi kapcsolatainak felderítését célozta, 

valamint az 1966-ban Prágában tartott katolikus békekonferencia résztvevőit érintette.
616

 

Egy 1967-ben készült tervezetben számos olyan szakasz található, melyben az 

operatív-technikai együttműködésre kiszemelt területeket sorolták fel részletesen.
617

 A 

feljegyzésben főként technikai jellegű részleteket érintettek, azonban nincs arra vonatkozó 

információ, ami az együttműködés megvalósulására vonatkozna. Az sem derül ki az iratból, 

hogy közös technikai fejlesztésekre, közös akciókra, vagy „csak” az eszközök 

magyarországi megrendelésére vonatkozott-e a felsorolás.  

Az alapvetően információcserén és nem közös operatív akciókon alapuló 

együttműködés fő területe a gazdasági élet volt az 1960-as évek második felében.
618

 

Magyarországra ekkor már viszonylag szabadon utazhattak nyugati cégek képviselői, akik 

gyakran egykori magyar disszidensek, vagy kitelepített magyarországi németek voltak, 
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akiknek mind helyismerete, mind pedig a nyelvtudása meg volt nyugati cégek kereskedelmi 

képviseletének ellátásához. A kelet-német állambiztonság így gyakorlatilag joggal 

feltételezte, hogy a magyar belügy sok nyugati cég kelet-európai képviselőjéről rendelkezik 

adatokkal, ennek érdekében pedig rendszeresen fordultak információkéréssel a nemzetközi 

kapcsolatok osztályain keresztül a magyar szervhez.  

A magyar – nyugat-német kapcsolatok intenzívebbé válásáról már 1967-ben készült 

egy széleskörű elemzés a Stasi részéről,
619

 melynek apropóját az 1967-ben aláírt magyar–

kelet-német barátsági szerződés adta. Az útmutató nem adott konkrét utasításokat a belügyi 

együttműködések vonatkozásában, azonban részletesen bemutatták például a kulturális 

területen elmélyülő kapcsolatokat Magyarország és az NSZK, illetve Nyugat-Berlin 

között.
620

 Bonni forrásokra hivatkozva számolt be az összefoglaló a magyar és nyugat-

német diplomáciai kapcsolatok felvételére vonatkozó tárgyalásokról is, melyeket bonni 

részről alapvetően igyekeztek titokban tartani. A magyar fél eközben a nyilvános 

megnyilatkozásaiban úgy tett, mintha nem érdekelné az NSZK, ám a jelentés szerint a 

kormánykörök számára alapvetően gazdasági szempontból lenne nagyon fontos a nyugat-

német kapcsolat elmélyítése – egyelőre azonban úgy, hogy erről a kelet-német vezetés 

lehetőleg minél később értesüljön.
621

 

A gazdasági területre vonatkozó állambiztonsági együttműködés pedig még nagyobb 

szerepet kapott a magyar – nyugat-német közeledés tükrében. A két szerv közötti aktív és 

kölcsönös segítség nyújtásra kitűnő példa egy, a vegyiparban dolgozó magyar mérnök 

esete, aki 1967-ben egy vegyipari kongresszusra utazott az NDK-ba. A magyar szervek 

gyanúja szerint együttműködött egy nyugati titkosszolgálattal és a kongresszuson egy 

magyar származású, NSZK-ban élő vegyésszel is kapcsolatba léphetett, így kérésükre a 

Stasi folyamatos ellenőrzése alatt tartotta a mérnököt. A testvérszervi megrendelésre 

végzett megfigyelésről egy több mint 40 oldalas, fényképekkel is ellátott, percre pontos 

jelentés tanúskodik.
622

  

Hasonló esettel találkozhatunk 1969-ben is, amikor egy gépiparban dolgozó mérnök 

NDK-beli látogatásáról készült szintén nagyon precíz megfigyelési jegyzőkönyv.
623

 Egy 

szintén feltételezett illegális nyugati kapcsolatokkal gyanúsított magyar állampolgárt és 

családját is szoros megfigyelés alatt tartotta a magyar szervek kérésére a Stasi annak tíz 
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napos NDK-beli nyaralása idején is, hátha az éppen ez idő alatt szervezné meg titkos 

találkozóját a magyar szervek előtt is ismeretlen nyugati kapcsolatával.
624

 

A gazdasági területre vonatkozó állambiztonsági együttműködés minden bizonnyal 

túllépett az információcsere szintjén, mivel a HA XVIII. tisztjei közül többen is érkeztek 

„operatív feladatok végrehajtása céljából” Magyarországra, pl. az 1966-os budapesti 

Nemzetközi Ipari Vásárra, illetve a magyar szervek 1968-ban és 1970-ben már előre 

érdeklődtek a kollégák érkezéséről a Budapesti Nemzetközi Vásár előtt.
625

  

Az együttműködések más jellegű területeiről ad információt Benkei András 

belügyminiszter 1969. június 25-én Mielke vezérezredesnek írt levele, melyben azt kéri a 

kelet-német állambiztonság vezérétől, hogy a BM két-három hírszerző tisztje az NDK 

Állambiztonsági Minisztérium „hírszerző iskolájába” járhasson.
626

 A külföldi tanulmányok 

során így a tisztek elsajátíthatnák a hírszerző munka elméleti és gyakorlati tananyagát. A 

levélből kiderül, hogy a kiképzés során a magyar hírszerzők egy egy éves kurzust végeztek 

a szovjet állambiztonsági bizottság, vagyis a KGB hírszerző iskolájában. A magyar 

belügyminiszter mindemellett úgy vélte, hogy „a német hírszerzés értékes módszertani és 

pedagógiai tapasztalatainak az évenkénti két-három tiszt képzése révén való elsajátítása 

nagy segítséget jelentene”
627

 a magyar szervek számára. A miniszter a tanulmányi célú 

együttműködés részleteire vonatkozó levelezés lefolytatásával Márkus Sándort, a BM NKO 

vezetőjét bízta meg.
628

 Azonban sem az MfS X. Osztály, sem a magyar NKO 

iratállományában nem találhatóak további dokumentumok az együttműködés ezen 

területéről. 

Az operatív csoport 1970-es tevékenységét értékelő összefoglalóban részletesen 

kitértek a magyar belügyi szervekkel való együttműködés értékelésére, és utalásokat 

találunk az 1968-69-es évekre is.
629

 Az együttműködést alapvetően pozitívnak és 

eredményesnek értékelték, kiemelve, hogy az 1970-es évben lényegesen jobb és konkrétabb 

információcsere valósult meg a két szerv között.
630

 

Míg 1969-ben két fő, 1970-ben már csak egy fő volt felelős az MfS HA XX/5. 

Osztály operatív csoportjával való kapcsolattartásért a magyar szervek részéről, ami a 

jelentés szerint negatívan hatott az együttműködés hatékonyságára. Ez az egy személy 
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ugyanis egyszerre volt felelős minden az MfS részéről érkező és az MfS részére 

továbbítandó információkérésért a BM Nemzetközi Kapcsolatok Osztályán, valamint 

minden, az MfS más egységeitől érkező munkatárssal való kapcsolattartásért is.
631

 A 

kihelyezett csoport minden „operatív intézkedését” előzetesen egyeztette a magyar 

állambiztonsági szervekkel, megfigyeléseket pedig csak a legsürgősebb esetekben hajtottak 

végre, mivel további megfigyelés, operatív ellenőrzés végrehajtásához a „miniszter 

elvtárs”, vagyis Mielke által a magyar szervekhez benyújtott írásbeli kérésre lett volna 

szükség.
632

 

Az operatív csoport a BM III/II. Csoportfőnökség külföldiek, illetve az 

idegenforgalom ellenőrzéséért felelős osztályával, a BM Vizsgálati Osztálya külföldiekért 

felelős részlegével, a BM Határőrséggel, annak a Forgalomellenőrző Pontokon szolgálatot 

teljesítő állományáért felelős részlegével, a Ferihegyi Repülőtér határátkelőhelyével, a BM 

KEOKH-val, illetve annak Somogy megyei kaposvári és siófoki, valamint a Veszprém 

megyei veszprémi és balatonfüredi kirendeltségével is kapcsolatban állt magyarországi 

tevékenysége során.
633

 

Kiemelték a Vizsgálati Osztállyal való együttműködés hatékonyságát, mivel az 

„embercsempész akciókról” kapott folyamatos és részletes tájékoztatás nagyban hozzájárult 

az információk kiértékeléséhez, ezáltal pedig a felderítő munka hatékonyságának jövőbeni 

fokozásához.
634

 A Határőrségnél 1970-ben egy kijelölt személy foglalkozott minden NDK-

állampolgárok által elkövetett határsértési üggyel, akivel rendszeres munkaértekezleteket 

tartottak az operatív csoport tagjai, tevékenységét pedig messzemenően pozitívan értékelte 

a jelentés. A felderítés hatékonyságát fokozta az is, hogy a találkozók során az MfS által 

megismert új csempészési módszerekről és eszközökről tájékoztatták a Határőrség 

képviselőjét.  

A BM KEOKH egységeivel pedig – az előző évekhez hasonlóan – különösen 

Siófokon volt eredményes az együttműködés.
635

 Az operatív csoport 1970-ben is minden 

támogatást megkapott a magyar szervektől, ami az eszközök és lakások területén is 

megmutatkozott, Budapesten a már 1968 óta használt kétszobás lakást, Siófokon pedig az 

1969-ben is bérelt szobát kapták meg feladataik ellátásához.
636
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A IX. Főosztály, vagyis a vizsgálati osztály az 1970-es év első felének 

együttműködését értékelő feljegyzése azonban már nem ilyen szép képet fest a két szerv 

vizsgálati osztályai közötti gyakorlatról.
637

 A jelentés ugyan először a pozitívumokat emelte 

ki, és hangsúlyozta, hogy a Magyarországon határsértést elkövető NDK-állampolgárokkal 

szemben nagyon célratörő és átfogó munkát végez, és a magyar vizsgálati osztály, 1969-

ben 104, 1970. május 7-ig pedig már 25 kelet-német határsértőt adott át a BM az MfS 

budapesti képviselőinek.
638

 A sikeres együttműködést azonban a magyar igazságügyi 

szervek, főként pedig az Államügyészség hátráltatta, mivel több esetben is kétségbe vonták 

a kelet-német állampolgárok vizsgálati fogságba vételét, arra hivatkozva, hogy 

cselekményük nem sértette Magyarország érdekeit. Például olyan esetekben, amikor az 

országot még kelet-német útlevéllel hagyták el, majd azt a két határállomás között 

kicserélve már NSZK útlevéllel léptek be Romániába.
639

  

Különösen nagy sikerként könyvelte el a feljegyzés, hogy a BM vizsgálati osztálya a 

magyar igazságügyi szervek érvei ellenére is kivívta egy nyugat-német kém kiadatását, 

valamint segítséget nyújtottak egy NSZK-ban tartózkodó kelet-német dezertőr és egy 

„embercsempész” átadása esetében is.
640

 Az ügyek hátterében minden bizonnyal a magyar 

és a nyugat-német állam közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének előkészítése 

állhatott,
641

 melynek tükrében nyilvánvalóan zavaró tényező lehetett, hogy a magyar 

belügyi szervek nyugat-német állampolgárokat adtak ki a Stasinak. 
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 BStU MfS SdM Nr. 1435. p. 203-204. 
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 U.o. p. 203. 
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 U.o. p. 203-204. 
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 U.o. p. 203. 
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3.3.2. A „Berlini” személyi dosszié 

 

A két ország belügyi szerveinek az idegenforgalom állambiztonsági ellenőrzésében 

folytatott együttműködésére az egyik legjobb példa a „Berlini” fedőnevű személyi-

dosszié,
642

 vagyis az ún. W.-ügy.
643

 A hosszú évekig elhúzódó ügyben egy, a Berlini Fal 

felépítésével kettészakított, eredetileg kelet-német család siófoki találkozásait figyelték 

meg. Ebben az ügyben nyomon követhetjük a két szerv közötti folyamatos 

információcserét, a párhuzamosan vezetett akták iratain keresztül láthatjuk a közös ügy 

menetét, az állambiztonsági együttműködési megállapodások mögött meghúzódó 

gyakorlatot. Az információk a Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság III/II. Osztályától a 

BM NKO-n és az MfS X. Osztályán keresztül az MfS HA XX. kelet-berlini központján át 

egészen a hallei körzeti igazgatóság XX. Osztályáig jutottak el.  

A kettészakított házaspár éveken át tartó ellenőrzése nem csak a két szerv közös 

operatív munkája, az ügyiratok menete miatt érdekes, hanem a család helyzetének 

tipikussága miatt is tanulságos. A napról napra követhető események, a Fal által elválasztott 

család levelezése a megosztott Németország hétköznapjaiba, a mindennapok tragédiáiba is 

bepillantást enged, egészen a család teljes széthullásáig.  

Különösen érdekessé teszi az esetet az a tény, hogy a családi találkozóról a magyar 

szervek egy ügynökük jelentése alapján kapták az első információt, melyről értesítették az 

„NDK áb. szervek magyarországi képviselőit”, majd az ügy folytatásában is aktív, 

kezdeményező szerepet játszott a magyar állambiztonság. Éppen emiatt tartom fontosnak 

ebben az esetben az ügymenet pontos és részletes ismertetését, melynek során az egyes 

intézkedések, a bekapcsolódó egységek és az információk áramlásának, illetve az iratok 

vándorlásának útvonala, a mozgásba lendülő gépezet is kirajzolódik. A személyes történet, 

az állambiztonság szervezetének működését és az egyének életére gyakorolt láthatatlan 

befolyását szemléltető eset ugyan elveszni látszik az irathalmaz aprólékos bemutatásában, 

ezzel azonban éppen a belügyi szervek személytelen ridegségét, az egyén életét befolyásoló 

kifinomult módszereit érzékelhetjük. 

Az ügy első iratai a magyar szerveknél keletkeztek, melyeket a Somogy Megyei 

Rendőrfőkapitányság III/II. alosztályán 1966. március 14-én „Berlini” fedőnéven nyitott 
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 ÁBTL 3.1.5. O-13535 „Berlini“ személyi dosszié 
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 BStU MfS BV Halle AOP 255/67; BStU MfS BV Halle AOP 255/67 Beiakte; BStU MfS AP 14896/76; 

BStU MfS HA XX.Nr. 8900. A család vezetéknevét adatvédelmi okokból csak rövidítve használom. 
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önálló személyi dossziéból ismerhetünk meg.
644

 A kettészakított család találkozásáról a 

magyar szervek „Ilonka” fedőnevű informátoruk 1965 májusi jelzése alapján értesültek, aki 

német származása révén dolgozott idegenvezetőnőként a Balatonnál, és ebben a 

minőségében volt titkos munkatárs is. A dosszié nyitását az „embercsempészés” 

előkészületének gyanúja mellett az NSZK-ban élő férj ellenséges érzületeivel indokolták:  

„Ugyancsak az alkalmazott 3/e. rsz. útján
645

 keletkezett anyag bizonyítja Dr. W. K-

nak az NDK.-val és a Szoc. Táborral szembeni gyűlöletét, fasiszta mivoltát, amelyet 

felesége előtt tett megjegyzései és kijelentései támasztanak alá. A fentiek bizonyítják 

nevezett ellenséges kategóriához való tartozását, tények bizonyítják ellenséges tevékenység 

kifejtésére utaló szándékát, ezért kérem alapnyilvántartásba való vételét, és nevezettre 

Személyi dosszié nyitásának engedélyezését.”
646

 

A Fal felépítésével kezdődő történetet részletesen az operatív nyilvántartásba vétel és 

a személyi dosszié nyitására vonatkozó határozatból ismerhetjük meg: 

„Nevezett jelenleg az NSZK.-ban Heidelbergben él, felesége és gyermeke pedig az 

NDK.-ban Hallé.-ban. Ügyükkel 1965 május óta foglalkozunk „Ilonka” fn. informátorunk 

jelzése alapján. Nevezettek 1965 augusztus elején találkoztak Siófokon a Lidó szállóban 

amikor is kb. 10 napig együtt voltak. Ez idő alatt feldolgozás alá vontuk őket és 

megállapítottuk, hogy Dr. W. A. K. azzal a céllal érkezett Magyarországra, hogy az NDK.-

ban élő feleségét és gyermekét az NSZK.-ba szöktesse. Ebben a tervében azonban az általa 

itt észlelt körülmények megakadályozták azonban mint azt a 3/e rendszabály is bizonyítja 

erről a tervéről nem mondott le és továbbra is mindent elkövet annak érdekében, hogy 

családját is nyugatra szöktesse. Ő maga is 1961.-ben a Berlini határzár idején ment az 

NSZK.-ba, ahonnan nem tért vissza.”
647

  

A legtöbb jelentés „Ilonkától” származott az ügy kezdeti szakaszában, aki 

készségesen a belügyi szervek rendelkezésére bocsátotta a feleséggel 1965 nyarán folytatott 

baráti levelezés anyagát, melyekről saját maga készített magyar fordítást. A leveleket a 

Somogy Megyei Rendőrkapitányság III/II. alosztálya csak 1965 októberében továbbította a 

BM III/II-3/b. alosztálynak, azzal a megjegyzéssel, hogy „kérem a levelekről az NDK. 

Állambiztonsági szervének itt tartózkodó tagjait értesíteni.”
648
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 ÁBTL 3.1.5. O-13535 „Berlini“ személyi dosszié 
645

 Helyiség lehallgatására telepített elektronikus eszközök. In: Cseh, 1999. p. 300. 
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ügynöki munka dossziéja nem található meg a levéltári állományban. 
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1965 júliusából fennmaradt a feleség és a fiú megérkezését rögzítő szállodai KEOKH 

bejelentő lapok másolata, valamint a „Pesti” fedőnevű ügynök szóbeli információja alapján 

készült jelentés, melyben szintén a megérkezésükről, és egy feltételezhetően „Ilonkával” 

folytatott telefonbeszélgetésről tudósítottak.
649

 A férj augusztus 6-án érkezett, melyről 

szintén a KEOKH bejelentőlap, illetve „Pesti” részletes jelentése tudósított, akitől a család 

együtt töltött napjairól is részletes beszámolót kaptak a belügyi szervek.
650

  

Nem található az MfS magyarországi operatív csoportjával való konkrét 

együttműködésre utaló irat, pl. valamilyen közös akció megszervezésére vonatkozó 

jegyzőkönyv, csak utalásokból következtethetünk a Stasi aktív jelenlétére. 1965. augusztus 

12-14. között a siófoki Hotel Lídó portása segítségével
651

 szerelték be szállodai szobájukba 

az ún. 3/e rendszabályt, vagyis lehallgató berendezést, mivel „attól lehet tartani, hogy Dr. 

W. K. kísérletet tesz arra, hogy feleségét és gyermekét nyugatra szöktesse.”
652

 Az akciót 

1965. augusztus 12-én sikeresen végrehajtották Deák L. társadalmi kapcsolat és „Pesti” 

közreműködésével.
653

  

A házaspár beszélgetéseinek lehallgatása során, és „az akkor hazánkban tartózkodó 

NDK ÁB. szervek által fordított adatok alapján”
654

 szerzett információkat használták fel, 

majd adták tovább – vagyis vissza – a Stasinak. A hotelszobában 1965. augusztus 14-én 

lehallgatott beszélgetést minden bizonnyal a Siófokon tartózkodó MfS operatív csoport 

egyik tisztje gépelte le, a jelentés más típusú és fejléc nélküli papíron készült, Lohse 

aláírással.
655

 A rögzített beszélgetés igazolta a tervezett szökési kísérlet előkészületeit, 

azonban azt is, hogy a házaspár végül letett tervéről.
656

 A lehallgatott beszélgetésekből 

megtudhatták, hogy Dr. W. kapcsolatba került egy siófoki orvossal is, aminek 

következménye a doktor beszervezésére tett kísérlet lett.
657

 Kiderült az is, hogy a házaspár 

ugyan végül letett a szökés megkísérléséről, de tervüket nem adták fel. Levelezésük 

                                                 
649
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 U.o. p. 23. 
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 U.o. p. 23-26. 
654

 U.o. p. 11. 
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 U.o. p. 36. 
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 U.o. p. 12; p. 15/1-15/10.; A „Berlini” dossziéban „Ilonka” is beszámolt arról, hogy 1965. augusztus 12-én 
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kezdődött a kapcsolatfelvétel ismételt megerősítése nyomán, majd egy további jelentést is készített a siófoki 

orvos nyaralójában tett látogatásukról. U.o. p. 27.; p. 15/1-15/10.; p. 41-42.; p. 45.; Az orvosról minden 

részletre kiterjedő környezettanulmány is készült, valamint ügynöki jelentések is szerepelnek róla a 

dossziéban. U.o. p. 55-58.; p. 59.; p. 69-71.  
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titkosítása érdekében pedig vásároltak két példányt egy német nyelvű könyvből, melynek 

lapjait kódként akarták használni.
658

 A lehallgatott beszélgetés nyomán készült el 1965. 

augusztus 16-án, Siófokon az az összefoglaló jelentés, ami az első irat a W. család ügyével 

foglalkozó MfS gyűjtődossziéban, és aminek szövege megegyezik a BM „Berlini” 

dossziéjában is szereplő egyetlen német nyelvű szöveggel, a végén pedig szintén Lohse 

aláírása szerepel.
659

  

Dr. W. augusztus 14-én Ausztria felé tervezte elhagyni az országot, amiről értesítették 

a BM Határőrség FEP Osztály vezetőjét, mivel „alapos a gyanú arra, hogy a férj a feleséget 

és fiát nyugatra akarja szöktetni. Ezért kérjük a kilépés alkalmával a gépkocsi 

átvizsgálását.”
660

 A lelkes „Ilonka” jelentései között pedig a nyaralásból hazatérő asszony 

szeptemberi leveleinek magyar fordítását is olvashatjuk.
661

  

A siófoki jelentések nyomán mozgásba lendült a Stasi gépezete: a HA XX.-hoz, 

vagyis a disszidálási kísérletek megakadályozásáért, az „embercsempészek” felderítéséért 

és a magyarországi operatív csoportért is felelős főosztályhoz beérkezett összefoglaló 

jelentés alapján a Főosztály berlini központjából 1965. augusztus 26-án utasítást adtak ki az 

asszony lakóhely szerint illetékes, hallei MfS körzeti igazgatóság XX. osztályának, hogy 

kezdjék meg a nő operatív feldolgozását, és annak eredményéről negyedévente jelentést 

adjanak.
662

 A körzeti igazgatóság 1965. szeptember 2-án megnyitott az ügyben egy ún. 

előzetes dossziét,
663

 az addig ismert információkat rögzítő összefoglalóval, és az összes 

korábbi jelentés másolataival.
664

 A következő iratok azt az intézkedési tervet tartalmazzák, 

ami alapján az asszony és fia életének minden szegmensét igyekeztek feldolgozni, az 

operatív személyi ellenőrzés alapelveinek megfelelően.
665

 

A megkezdett operatív feldolgozás eredményei alapján megismerhetjük a házaspár 

életének minden apró részletét.
666

 Az intézkedések között szerepelt a feleség lakcímére és 

munkahelyére érkező levelek azonnali postai ellenőrzésének bevezetése, melynek célja az 

volt, hogy kiderítsék, melyik az a könyv, amit a házaspár a kódolt levelezéshez használt. A 
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postai ellenőrzés sikerrel járt, pár napon belül megérkezett az NSZK-ból Erich Fabian „Der 

Doppelgänger” című könyve.
667

 

A feleségre vonatkozó információkból kiderül, hogy munkahelyén, az egyetemi 

klinikán, azonnal három IM-et tudtak róla kikérdezni, köztük az IM-ként is tevékenykedő 

főnökét. A társasházban, ahol élt, rögtön jelentést kértek egy ott lakó IM-től is, a férj 

szökésének története pedig egy ötödik nem-hivatalos munkatárs beszámolója alapján került 

a jelentésbe.
668

 A legtöbb információ a házaspár 1961 utáni kapcsolatára és az asszony 

munkahelyi előmenetelére vonatkozott, aki még mindig arra számított, hogy egyszer 

elhagyhatják az országot, ezért nem folytatott semmilyen tudományos tevékenységet, 

kizárólag a napi munkáját látta el. W. asszony passzivitása miatt gyakorlatilag szívesen 

megszabadultak volna tőle munkahelyén, mivel főnöke elmondása szerint egy főorvosi 

státuszt blokkolt az egyetemi klinikán.
669

  

Ez a napok alatt mozgósítható hálózat képet ad az NDK-ban jellemző viszonyokról, 

az ún. mindent lefedő besúgóhálózat méretéről és viszonylagos hatékonyságáról is, pár nap 

alatt azonnal öt nem-hivatalos munkatárstól tudtak jelentést kérni W. asszonyról. Az 

operatív feldolgozás aktájában a bevezetett postai ellenőrzés eredményeképp megtaláljuk a 

házaspár teljes levelezésének másolatát is, ami betekintést enged a kettészakított családok 

mindennapjaiba.
670

 

Kérték a család összes 1961 utáni utazásának ellenőrzését is, mivel a nyilvántartásuk 

szerint az asszony és a fia 1962-ben Magyarországon, 1963-ban pedig Bulgáriában nyaralt, 

ebből pedig azt feltételezték, hogy már ekkor is találkoztak Dr. W.-vel.
671

 Ezzel 

párhuzamosan a hallei egység megfigyelései 1965 őszén főként arra irányultak, hogy 

kiderítsék, tervezett-e a házaspár egy közös hétvégét Berlinben, és ha igen, mikor. Az öt IM 

tevékenységének köszönhetően novemberben végül megérkezett az információ a Berlinben 

töltendő hétvégéről.
672

 

A BM-nél nyitott személyi dossziéból hiányoznak annak az 1965 decemberi MfS 

jelentésnek az alapját képező dokumentumok, melyek alapján a Stasi tudni vélte, hogy a 

család karácsonykor, vagy szilveszterkor is találkozót szervez Magyarországon.
673

 Az ügy 

folytatása a magyar szervek aktív, saját kezdeményezésükre felajánlott segítségnyújtásáról 

                                                 
667

 U.o. p. 29-32. A regény címe magyarul: A hasonmás. 
668

 U.o. p. 33-36.; p. 43-44.; p. 48.; BStU MfS HA XX. Nr. 8900. p. 255-259. 
669

 BStU MfS BV Halle AOP 255/67. p. 43-44.; p. 71. 
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tanúskodik. 1966 februárjában a BM NKO-n keresztül értesítették a kelet-német 

állambiztonságot arról, hogy „Ilonka” márciusban a Lipcsei Vásárra utazik egy csoport 

kísérőjeként, és találkozni fog W. asszonnyal is. Kérték, hogy a Stasi minél előbb jelezze, 

ha valamilyen konkrét feladattal bíznák meg „Ilonkát”, illetve kérdezték, hogy kiutazzon-e 

az informátorral egy operatív tiszt is „a közben felmerülő problémák azonnali megbeszélése 

érdekében.”
674

  

Az utazás körülményeivel kapcsolatos iratok között találjuk „Ilonka” jelentését és W. 

asszony levelének fordítását, valamint egy összefoglaló jelentést az ügy előzményeiről.
675

 

Az ekkor már gyakorlatilag párhuzamosan vezetett BM- és Stasi-aktákban pedig 

megtalálható W. asszony válasza „Ilonkának”, melyben megbeszélték a lipcsei találkozó 

részleteit, valamint olvasható a hallei körzeti igazgatóság és a HA XX. kelet-berlini 

központja közötti munkamegbeszélésről készült feljegyzés is.
676

 „Ilonka” NDK-ban tett 

utazásáról részletesen beszámolt 1966. március 30-án adott jelentésében, melyben leírta 

W.-éknél tett látogatását is. W. asszony nyári terveiről mesélt és arról panaszkodott, hogy a 

férje alig írt neki, nem válaszolt a kérdéseire, és csak a klinikai munkájáról számolt be 

leveleiben. Nyárra „Ilonkához” szerette volna küldeni a fiát, és ha az ő tervezett 

társasutazása nem valósulna meg, akkor ő is ott töltené a szabadságát. „Ilonka” hűvösen 

megjegyezte jelentése végén, hogy csak egy kávét adtak neki egész két órás látogatása 

idején, annak ellenére, hogy gyakorlatilag meghívatták magukat a nyárra.
677

  

Az operatív feldolgozást vezető tiszt arra utasította 1966 júliusában az asszony 

főnökét annak tartótisztjén keresztül, hogy munkahelyi átszervezések címén alaposan 

kérdezze ki W. asszonyt szándékairól, terveiről, férjével való viszonyáról. Az utasítás 

szerint a beszélgetésben a nő tudomására kellett hozni, hogy ha az NDK illegális elhagyását 

tervezi, akkor ez iránt „más szervek” is érdeklődni fognak, mindezt azzal a burkolt céllal, 

hogy az asszony tegyen le eredeti tervéről és ne fontolgassa tovább a szökést.
678

 A 

beszélgetésről csak egy rövid beszámoló szerepel az aktában, miszerint a nő közölte 

főnökével, hogy nem is gondol szökésre, és a férjét utoljára a két évvel azelőtti közös 
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bulgáriai nyaraláson látta, ráadásul a fia épp most kezdte meg orvosi egyetemi 

tanulmányait.
679

 

„Ilonka” továbbra is beszámolt a magyar szerveknek a kettejük közti levelezésről és a 

nyaralási terveikről, melyek azonban csak egy évvel később, 1967 nyarán valósultak meg. 

Erről azonban a benyújtott kiutazási kérelmek alapján a Stasi már előbb tudott, mint a BM 

„Ilonka” jelentéséből.
680

 W. asszony és fia 1967. augusztus 7-én érkeztek meg Siófokra, 

ahol „Ilonka” egy magánháznál foglalt nekik szállást.
681

 A férj még nem érkezett meg, sőt, 

az sem volt biztos, hogy egyáltalán eljön Magyarországra, ami miatt felesége folyamatosan 

idegeskedett. Többször megkérte „Ilonkát”, hogy kérdezze meg, érkezett-e számára posta, 

illetve, hogy telefonáljon ő az NSZK-ba a férjének. A telefonbeszélgetésből kiderült, hogy 

a férj nem fog eljönni a Balatonhoz, vagyis, hogy már második éve nem fognak találkozni. 

„Ilonka” jelentéséből megtudjuk, annyira feldúlta az asszonyt a beszélgetés, hogy hamarabb 

hazautaztak, egy pár napos pécsi és budapesti kirándulás után.
682

  

Az MfS-iratokban összefoglaló jelentést találunk az 1967. augusztusi nyaralásról, 

melynek fejlécén a HA XX/5. Operativgruppe VR Ungarn, vagyis a HA XX/5. 

magyarországi operatív csoportja cím, és siófoki dátum olvasható, a beszámoló információi 

pedig alapvetően „Ilonka” jelentéseiből származtak.
683

 Ebből egyértelműen arra 

következtethetünk, hogy a Stasi operatív csoportja közvetlenül a helyszínen, első kézből 

kapta meg „Ilonka” jelentéseit, és azok nem a két nemzetközi kapcsolatokat lebonyolító 

osztályon keresztül jutott el az illetékes hallei egységhez. 1967 nyarának végén egy időre le 

is zárult az ügy magyar dossziéja, az akta nem tartalmaz további jelentéseket.  

A Stasi hallei körzeti igazgatóságán 1965 szeptemberében megnyitott operatív 

feldolgozás eredményeiről 1967 januárjában összefoglaló zárójelentés készült, de ezzel 

még nem zárult le a W. család megfigyelése.
684

 Az első akta lezárása után az ügy 1969 

márciusában folytatódott, mégpedig a házban lakó IM jelentése alapján, akinek a felesége 

beszélgetett W. asszonnyal. A nem-hivatalos munkatárs így tudta meg, hogy W. asszony 

édesanyja halála után eladta annak házát, és az ezért kapott pénzből megpróbál illegális 

úton, hamis útlevéllel Magyarországon keresztül az NSZK-ba menni.
685

 A jelentés 

következtében ismét megélénkült az 1965 őszén már aktivizált IM-hálózat, a 
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beszámolókból pedig az is kiderül, hogy a fiút 1968 nyarán behívták katonának, aki a 

„csehszlovákiai események miatt idegösszeomlást kapott”, sőt, öngyilkosságot is 

megkísérelt.
686

 

A tervezett szökésre vonatkozó új információk fényében a magyar szervek is ismét 

akcióba léptek, 1969 áprilisában kiadták az utasítást a siófoki orvos és „Ilonka” címére 

érkező levélküldemények ellenőrzésére.
687

 1969 júliusában pedig a BM NKO-n keresztül 

érdeklődtek a Stasitól, hogy W. asszony és fia tervezik-e a beutazást Magyarországra, 

illetve vannak-e további információik a két személy Magyarországon keresztül tervezett 

szökési kísérletéről,
688

 melyre a BM NKO-n és az MfS Abteilung X.-en keresztül 1969 

augusztusában végül nemleges válasz érkezett.
689

 A „Berlini” fedőnevű személyi dossziét 

végül 1970 januárjában lezárták a magyar szervek.
690

  

Az iratokból nem derül ki, hogy végülis mi történt 1969 nyarán, találkozott-e 

egyáltalán Magyarországon a család, megkísérelték-e hamis iratokkal a határátlépést, bár 

ennek minden bizonnyal lettek volna nyomai. Egy 1969 novemberi IM-jelentésből 

értesülhetünk arról, hogy az asszony betegség miatt már fél éve nem dolgozott a klinikán.
691

 

A dosszié további részében a házaspár kölcsönös vádaskodásokkal teli levelezésébe, a 

család és életük teljes széthullásába láthatunk bele. A levelekből kiderül az asszony súlyos, 

sőt, gyógyíthatatlannak bizonyuló betegsége és rokkantosítása is, de a Nyugaton élő férfi is 

betegségekkel küzdött, annak ellenére, hogy végre kinevezték docensnek azon a nyugat-

német egyetemi klinikán, ahol 1961 óta dolgozott.
692

 A dosszié záró lapja egy kézzel írt 

feljegyzés 1971. szeptemberéből arról, hogy az asszony egy rövid látogatást tett az NSZK-

ban, de mivel onnét visszatért, nem kell tartani disszidálási szándékától, így az operatív 

feldolgozás, a megfigyelés és a levélellenőrzés lezárható.
693

  

Az emberi sorsok láthatóan nem rendítették meg egyik állambiztonsági szerv 

hivatásos, vagy nem-hivatalos munkatársait sem. Mégis megdöbbentő, hogy az operatív 

feldolgozás első dossziéjában mindössze egy apró formanyomtatványról értesülhettünk W. 
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asszony 1974-ben bekövetkezett haláláról, aminek következtében végérvényesen lezártnak 

tekinthették a szinte egy egész évtizeden át tartó ügyet.
694
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4. A Stasi magyarországi operatív csoportjának tevékenysége az 1970-es években 

 

 

4.1. A magyarországi idegenforgalom átalakulása az 1970-es években  

 

 

A magyarországi idegenforgalom történetében az 1970-es évtizedet átmenetnek 

tekinthetjük az 1960-as évek még csekélyebb mértékű, állambiztonsági szempontból 

kontrollálható embertömege és az 1980-as évekre kiteljesedő szocialista tömegturizmus 

között. A Magyarországra beutazó idegenforgalom változása, alapvetően mennyiségi 

növekedése meghatározta a magyar állambiztonsági szerveknek a turizmus ellenőrzésére 

vonatkozó átalakuló érdekeit, szempontjait.   

Az 1970-es évektől már megállíthatatlanul emelkedett a Magyarországra beutazó 

turisták száma, ezen belül is kiemelkedő volt az autóval rendelkező családok magánútjainak 

növekedése, ami alapvető és hosszú távú változásokat eredményezett a magyar 

idegenforgalom szempontjából. Az autóval érkező nyugati, vagy szocialista állampolgárok 

vagy kempingekben, vagy ismeretségeken keresztül szerzett magánszállásokon laktak a 

Balaton partján, mivel az üzemi és állami üdülők már nem tudták kielégíteni a rohamosan 

növekvő igényeket. A szolgáltatások és a közellátás hiányosságainak pótlására ebben az 

évtizedben engedélyezték széles körben a maszek zöldségesek, cukrászdák, lángossütők 

működését, illetve kiterjesztették a már hosszabb múltra visszatekintő IBUSZ fizetővendég-

szolgálatot,
695

 ami a kiadó szobák és házak kínálatát próbálta rendszerezni, közvetíteni és 

természetesen ellenőrzés alatt tartani.  

Az államosításokkal megteremtett monopolhelyzetben az 1960-as években 

gyakorlatilag csak az IBUSZ-on keresztül utazhatott nyugati turista Magyarországra. A 

vállalat az 1970-es években sorra nyitotta nyugat-európai képviseleteit, itt, illetve a helyi, 

de az IBUSZ-szal partneri szerződéses viszonyban álló irodákban lehetett lefoglalni a 

szállást, az utazást, a programokat, az utazási utalványokat, forintcsekket, sőt, az útlevél- és 

vízumkérelmeket is csak az IBUSZ-nál lehetett intézni.  

 A magyar idegenforgalmi vállalat neve összeforrt minden turisztikai szolgáltatással, 

melyet monopolhelyzetük ellenére is folyamatosan reklámoztak a hazánkba látogatóknak, 

például a Ferihegyi repülőtéren az „IBUSZ Your host in Hungary” feliratú táblákkal. Az 
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országba való belépéskor és a nyugatiak által kedvelt szállodákban csak az IBUSZ 

kiadványaival találkozhattak a vendégek; ezek legfontosabb mondanivalója pedig éppen az 

volt, hogy itt-tartózkodásuk minden részletét, bármilyen kívánságukat az IBUSZ 

munkatársai fogják megszervezni, hozzájuk forduljanak kéréseikkel a vendégek. Ez utóbbi 

jellegzetesség állambiztonsági nézőpontból is az idegenforgalom „kulcsintézményévé” tette 

az IBUSZ-t és a vele szerződésben álló szállodákat.  

Ezt az évtizedet már jogosan nevezhetjük a magyar idegenforgalom aranykorának, bár 

ez a megállapítás természetesen a nyolcvanas évekre is igaz lehet. A nyugati turisták száma 

ezekben az években növekedett meg igazán, ekkor érte el először az 1 milliót, majd a 2 

millió főt is. A balatoni szállodaépítések ugyan megtorpantak,
696

 de a meglévő kapacitások 

ekkor még elegendőnek bizonyultak, illetve a hiány lehetőséget teremtett a sajátosan 

magyar „Zimmer frei” intézménye, sőt kultusza kialakulásának.  

A nemzetközi idegenforgalmi propaganda nálunk csak az 1970-es évek második 

felében kapott igazán lendületet. Mind a nyomtatott, mind a rövidfilmes kategóriában 

hatalmas összegeket költöttek reklámokra, aminek eredményeképpen az IBUSZ több évben 

is díjakat nyert filmjeivel a Karlovy Varyban megrendezett nemzetközi Idegenforgalmi 

Rövidfilmfesztiválon.
697

 

A hetvenes években különböző variációk jelentek meg a már az 1960-as években 

megismert „Gulyás-party-ra”, ezek aranykora azonban majd csak a ’80-as évek lett. Az 

alapötlet nem változott, és egyre több prospektusba bekerült, nemcsak a pesti, hanem a 

balatoni programok között is megtaláljuk. Egy „Üdvözöljük Budapesten!” című 1970-es, 

több nyugati és szocialista ország nyelvén is megjelent kiadványban röviden és tömören így 

írták le ezt az esti programot: „Vidám kirándulás a szabadba! Gulyásleves, nyárson sült 

szalonna és hurka, magyar borok ízlés szerint, cigányzene, néptánc, szórakozás!” 

Az eredeti program továbbfejlesztései, variációi már az évtized elején megjelentek. 

Ilyen volt a Balatonnál a „Paprika-party”, ami csak abban különbözött a pesti verziótól, 

hogy a főétel a házi sült volt, házi pálinkával és borral, a szabadban való szalonnasütés 

pedig külön attrakcióvá nőtte ki magát, amihez cigányzene, tánc és csárdásverseny is 

kapcsolódott. A kort leginkább az ún. „Betyáren-party” fémjelzi, ami a hirdetés szövege 

szerint egy kalandos kirándulás volt a romantikus betyárvilágba, ahol a lovakon érkező 

                                                 
696

 Rehák, Magyarország idegenforgalmi politikája 2009. p. 213. 
697

 Kudar, 1992. p. 33. 



173 

 

betyárok „rabolják el” a nézőket, körítésként pedig magyar ételek, tánc, lovaglás és 

meglepetés várta a kedves vendégeket.
698

  

Következő variáció volt a „Piroschka-party” a Piroska Csárdában, ahol 

köszöntésképpen paprika-koszorút kaptak a vendégek a nyakukba, reklámnak pedig 

elegendő volt annyi, hogy „hangulatos vendéglátás magyar módra!” Az eredetitől eléggé 

eltávolodott az utolsó két variáció, a „Holdfény-party”, ami zenés, borozós vitorlázást 

jelentett az éjszakai Balatonon, és a „Kinder-party”, ami pedig délutáni sütizéssel, 

kakaóval, szórakoztató műsorral fűszerezett gyerekzsúr volt a siófoki Európa és a füredi 

Annabella Hotel teraszán.  

Ebben az évtizedben lendült fel a gyógyfürdőkre építő idegenforgalom is, aminek 

elősegítésére a fürdőket önálló prospektusban bemutató, gyógyhatásuk szerint csoportosító 

kiadványok is megjelentek. A hatvanas években is szerepeltek már az általános látnivalók 

és programok között, de nem kaptak akkora szerepet, nem jelentek meg olyan önálló 

üdülési lehetőségként, mint ahogy ez a hetvenes évektől kezdődően megfigyelhető. Mai 

szemmel nézve kissé furcsa, hogy a nyugati turisták számára is a felcsempézett fürdő-

teknőket, műanyagcsövekkel behálózott helyiségeket, fehérköpenyes, fűzős-csizmás 

néniket mutattak a prospektusokban, a legáltalánosabb és leghívogatóbb kép azonban a 

hévízi fa fürdőépület és a világhírű tavirózsák voltak. Minden bizonnyal inkább a magyar 

gyógyvizek hatékonyságának a híre volt az, ami a prospektusok képeitől függetlenül 

sikeressé tette a gyógyturizmust, főleg a nyugat-német és osztrák turisták, sőt még 

politikusok, hírességek körében is. 

A hatvanas évekhez képest ebben az évtizedben indultak próbálkozások egy egységes 

országimázs kialakítására a sokféle látnivaló, helyszín és program reklámozása helyett. Az 

előző évek képei, a kendős, népviseletbe öltözött, pirospozsgás lányok, a csárdákban 

felszolgált gulyás és bor, a pusztán bemutatókat tartó csikósok, a lovas túrák és a balatoni 

lángosok, szüretek és hajókázások egyetlen nagy üzenetté álltak össze. Elegendő volt már 

csak egy-egy képet felvillantani ezek közül, az máris előhívta a többit is: egy kalocsai ruhát 

viselő lány egyet jelentett a pörkölttel és a magyar vendégszeretettel, egy csikós, vagy egy 

gémeskút a hortobágyi puszta romantikus vadregényes világával.  

A prospektusok címei is ezt az egységes, mindent magában foglaló magyar-üdülő-

nyaraló-mosolygós országot hirdették: „In Ungarn findet man alles!”, vagyis 

„Magyarországon mindent megtalál!” Az az országimázs, ami ma is jellemzi az ország 
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turisztikai kínálatát és képét, illetve, ami máig él a nyugatiakban Magyarországról, ezekben 

az években alakult ki, illetve vésődött be meghatározóan úgy, hogy attól ma sem tudunk 

szabadulni. Ezekben az újabb típusú kiadványokban már nem földrajzi régiónként, hanem a 

látnivalókat tematikusan csoportosítva találjuk meg az ország nevezetességeit, ami ugyan 

nagyon látványos és modern, de nem túl praktikus egy utazó számára.  

Még a hetvenes években jelentek meg olyan új szolgáltatások, lehetőségek, mint 

például a nemzetközi kongresszusok, vásárok lebonyolítása, melyek között az elsőt 1974-

ben rendezték meg Budapesten.
699

 Azonban ez a szegmens is csak a nyolcvanas évekre 

nőtte ki magát igazán, amikor a pesti szállodasor és a Novotel Hotel, valamint a Budapesti 

Kongresszusi Központ megépítésével a kapacitások és a szolgáltatások kibővültek. 

 Magyarországon az ország gazdasági irányítására jellemző tervgazdálkodás az 

idegenforgalomban is megnyilvánult, legfőképpen a valutabevételek folyamatos növelésére 

irányult. A turizmus szervezése állami monopólium, a nyaralás pedig a munkás törvényileg 

előírt joga és az állam elsődleges szükséglete volt: a kipihent és elégedett munkaerő sokkal 

jobban és eredményesebben termelt az üdülés után. A központilag elosztott üdülési helyek 

„kegyének gyakorlásával” ösztönözni, dicsérni lehetett a kiváló, legfőképpen pedig a 

rendszerhez kiemelkedően hű dolgozókat, munkatársakat.  

Az idegenforgalom célterületei kiemelten fejlesztendő településeknek minősültek. A 

hozzánk érkező nyugati turisták és részben az ő igényeik kiszolgálása érdekében fejlesztett 

települések a magyar lakosság számára is vonzók és szemléletformálók voltak, új 

fogyasztási minták megismerését és átvételét indukálták. A kiemelt turisztikai célpontok, 

Budapest és a Balaton, a településfejlesztés, a közterek rendezettsége, az infrastruktúra 

fejlesztése szempontjából is megkülönböztetett figyelmet kaptak, az országos átlagnál jobb 

színvonalú árukínálat várta a turistákat. Mindez elsősorban a valutával fizető nyugati 

vendégeknek szólt, de nem feledkezhetünk meg ezeknek a „kirakat-helyeknek” a 

szerepéről, hatásáról a magyar fogyasztási szokások, az életmód megváltozásában sem.
700

 

A magyar idegenforgalom – és a maszekok, a szállásadók, a vendéglátók, piacozók és 

az állami szektor – számára ekkor már nyilvánvalóan a nyugat-német márka, a valuta volt a 

kívánatos, a nyugatiak szinte mindent megengedhettek maguknak. Ezzel szemben a 

keletiek egyre szűkösebben tudtak kijönni az utazásokra engedélyezett napidíjakból, így 
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egyre inkább „másodosztályú vendégnek” érezték magukat – amit a magyar vendéglátók 

sajnos elég gyakran érzékeltettek is velük.
701

  

A magyar idegenforgalom egyértelműen a nyugati országokból érkező, 

valutabevételeket növelő vendégek felé fordult, amire egy, a Stasi-tisztekhez is eljutott 

összefoglaló elemzés is felhívta a figyelmet már 1972-ben.
702

 A jelentést a magyar 

Belkereskedelmi Minisztérium adatai alapján készítette a budapesti NDK nagykövetség 

konzuli osztálya a szezon végén rendelkezésre álló adatok alapján. Az adatok alapvetően az 

idegenforgalom fellendülését tükrözték, mind a nyugati, mind pedig a szocialista 

országokból érkezők, mind pedig az átutazó, azaz tranzitforgalom esetében.
703

  

A jelentés kiemelte, hogy mind az országos, mind pedig a helyi szervek nagy 

erőfeszítéseket tettek a nyugati turisták számának növelésére, az 1972-es szezonban pedig 

sikerült teljesíteni az előirányzott terveket, a kapitalista országokból érkező turisták 1,3 Mrd 

forintnyi valutabevételt hoztak.
704

 A valutabevételek növelésének központi szándéka 

mellett megjelent a nyugat-német márka vonzó hatása a kiskereskedelemben, 

szolgáltatások, maszekok, magánszállások tulajdonosainak szemléletében is, ami szemet 

szúrt az NDK diplomatáinak is.
705

 Az összefoglaló készítői azonban már ekkor felhívták a 

figyelmet a magyar tartózkodás idejére előirányzott napi forint nagyon alacsony szintjére, 

konkrét adatokkal igazolva, hogy az előírt 80 Ft nem lehetett elegendő a szállás és az 

étkezés finanszírozására, így a kelet-német turisták eleve rá voltak kényszerítve, hogy 

különböző trükkökhöz folyamodjanak a nyaralásuk idején.
706

 

Már az 1971-es Nemzetközi Vadászkiállítás előkészületei is fellendítették a nyugati 

országokból érkező turizmust, több új, magas színvonalú szállodát adtak át Budapesten és 

vidéken is.
707

 A turisztikai látnivalók és szolgáltatások körének kibővítésével a nyugati 

turisták buszai már nem csak a két fő terület, Budapest és a Balaton környékén bukkantak 

fel, hanem az ország vidéki területein is egyre gyakrabban lehetett találkozni akár nyugat-

német turistacsoportokkal is – aminek állambiztonsági veszélyeire csak áttételesen utalt a 

követségi jelentés.
708

 A turizmus növelésének azonban gátat szabott a szezonálisan 

jelentkező tömegek ellátásának nehézsége, egyes szakértők felhívták a figyelmet arra, hogy 
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az ország képtelen szezonálisan 6 millió turistánál többet kiszolgálni, a 10 milliós lakosság 

biztonságos ellátása mellett.
709

 

A kor politikai légkörében két ellentétes irányzat alakult ki az idegenforgalommal, 

annak fejlesztésével kapcsolatban.
710

 A reformot pártolók a devizabevételek folyamatos 

növelésének érdekében minden lehetséges eszköz alkalmazását elfogadhatónak tartották, 

míg a „dogmatikus baloldaliaknak” nevezhető csoport a bevétel-orientáltság, a fogyasztói 

szemlélet terjedésének veszélyeire hívta fel a figyelmet, sőt, a turizmusban az „imperialista 

bomlasztó ideológiák terjedési területét” is látta.  

Az MSZMP PB 1972-ben, az új gazdasági mechanizmus visszafogása idején tárgyalta 

a kérdést: az ülés jegyzőkönyvéből kiderül,
711

 hogy a bevételek növeléséért minden eszközt 

bevetni kész véleménnyel szemben az az aggodalom állt, hogy az ország gazdasági 

egyensúlyát már nem feltétlenül javítaná, ha a többi szocialista ország állampolgára is az 

államilag támogatott árpolitika előnyeit élvezve vásárolna be és költekezne nálunk. Azt 

feltételezték, hogy az itt bevásároló, szocialista országból érkező nyaralón keresztül a baráti 

országok hiánygazdaságainak lyukait tömhetik be, ez a folyamat pedig már a mi 

államháztartásunkban és népgazdasági egyensúlyunkban okozhatott problémákat. A 

félelmeket igazolhatta volna ugyan a tendenciózusan növekvő mértékű idegenforgalom, 

azonban a beutazó nyugati és szocialista országok állampolgárainak fogyasztása 

valószínűleg sokkal több bevételt termelt, mint amennyivel a népgazdasági egyensúlyban 

feltételezett hiányként bevásárlásaik révén megjelentek. 

Minden szezonban egyre nagyobb gondot okoztak az ellátási nehézségek is. A 

tervgazdálkodás, a tervszerű munkaerő-gazdálkodás nem tette lehetővé, hogy a 

szezonálisan jelentkező hatalmas keresletet és fogyasztói igényeket a kellő színvonalon 

elégítsék ki. Ez a probléma nemcsak az élelmiszer-ellátásban, a friss gyümölcs, zöldség, 

hús, továbbá nemcsak a szállások, szórakozóhelyek szűkösségében, hanem az infrastruktúra 

hiányos, a hatalmas nyári tömegekhez alkalmazkodni nehezen tudó szerkezetéből is fakadt. 

A legnagyobb problémát a motorizáció terjedésével a közutak zsúfoltsága, a kevés 

parkolóhely, valamint a szennyvízhálózat nem megfelelő kiépítettsége jelentette, de 

folyamatos feszültséget okozott a kenyér, és néhány más alapvető közszükségleti cikk 
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hiánya, valamint az általános zsúfoltság a strandokon, mozikban, éttermekben és az 

utakon.
712
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4.2. A kelet-német idegenforgalom állambiztonsági ellenőrzésének átszervezése  

 

A Stasi magyarországi operatív csoportja történetének bemutatása szervezeti átalakulások 

által meghatározott cezúrák alapján tagolható, melynek legfontosabb eseménye az egész 

időszakban az 1971-ben bekövetkezett átalakulás, amikor is az egység a VI. Főosztályhoz 

került, majd a következő szezonoktól e főosztály ernyője alatt működött tovább. A csoport 

tevékenységét döntően befolyásolta ez az átszervezés, munkáját az 1970-es években a 

professzionálissá válás jellemezte. A csoport főállású tisztjei számára különösen a 

szervezett keretekben, vagyis valamilyen nyugat-német politikai szervezet, vagy egyház 

ifjúsági tagozata szervezésében nyaraló fiatalok tűntek a legveszélyesebbeknek, ezért ennek 

az új feladatkörnek a megjelenését külön alfejezetben mutatom be. 

Az  NDK Állambiztonsági Minisztériumnak az idegenforgalom ellenőrzésével, a 

disszidálások megakadályozásával foglalkozó szervei közül a legfontosabb az 1970-ben, az 

akkor már meglévő egyéb egységek összevonásával létrehozott HA VI., azaz a VI. 

Főosztály
713

 volt. Az utazások ellenőrzésének komplex állambiztonsági szemléletét 

mutatja, hogy a Főosztály egyszerre felügyelte mind a ki- és belépő határforgalmat, a 

megalakuláskor nagyobb hangsúlyt kapó kelet- és nyugat-német vonatkozású forgalom 

mellett pedig egyre nagyobb szerepet játszott a baráti országokba utazó kelet-németek 

ellenőrzése is. A Főosztályhoz tartozó feladatkörök más szempontból is kettős struktúrát 

mutatnak, ugyanis az egységnek egyszerre volt feladata a határátkelőhelyeken a konkrét 

útlevél- és személyi ellenőrzés, továbbá a tervezett szökésekre vonatkozó operatív 

tevékenység és a politikai felderítés.
714

 

1970 januárjában miniszteri parancs
715

 alapján egyesítették mindazokat a kisebb 

részlegeket, melyek eddig az időpontig a turista- és utasforgalom ellenőrzésével 

foglalkoztak. Ennek a lépésnek a hátterében is az NSZK viszonylatában várható növekvő  

forgalom állt, az 1971-ben érvénybe lépő átutazó egyezmény
716

 következtében. Az 

egyezmény értelmében újabb határátlépő helyek létesültek, melynek ellátása mellett a 

tranzitútvonalak biztosítása is az állambiztonság feladata lett.
717
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Ez az új főosztály végezte a határellenőrzést az átkelőhelyeken, a személyek, irataik, a 

gépkocsik és csomagok átvizsgálását,
718

 valamint a gyakorlatban 1971-től koordinálta az 

operatív csoportok munkáját is. Ennek a hatalmas feladatnak megfelelően 1989-re ez a 

részleg rendelkezett a legnagyobb személyi állománnyal az egész minisztériumon belül,
719

 

miközben együttműködött más részlegekkel is, például a megfigyelés, nyomozás és körözés 

területéért általánosan felelős VIII. Főosztállyal, illetve a vasúti és vízi utak ellenőrzésében 

a XIX. Főosztállyal. Az összes olyan egység tevékenységét, ami a határok védelméhez 

kapcsolódott, vagyis a főosztályokon átnyúló együttműködéseket az egyik állambiztonsági 

miniszterhelyettes, Bruno Beater fogta össze.
720

 A felduzzasztott személyi állomány mellett 

a  VI. Főosztály fennállásának két hosszú évtizede során végig ugyanaz a személy, Heinz 

Fiedler vezette az egységet, az MfS, illetve az átalakuló AfNS feloszlatásáig.
721

   

1972-ben megugrott a szökési kísérletek száma, amit egyrészt az új tranzitegyezmény, 

másrészt pedig a Lengyelországgal és Csehszlovákiával életbe lépett vízummentes utazási 

lehetőség következményeként megnövekedett embercsempész tevékenység hatásaként 

értékeltek, ami életre hívta a külföldi turizmus ellenőrzésével megbízott részleget a VI. 

Főosztályon belül.
722

 1974-től a legtöbb nyugat-német állampolgár szinte automatikusan 

megkaphatta az NDK-ba való beutazásra vonatkozó engedélyt, ami növelte a kelet-német 

állampolgárokkal való kapcsolatépítés és kapcsolattartás lehetőségét, a Stasi szemében 

pedig az „embercsempész bandák” tevékenységének aktivitását, vagyis szökések 

előkészítését és megszervezését. Ekkor lett a Főosztály egyik legfontosabb feladata, hogy a 

tervezett szökési kísérleteket még azok tervként való megjelenése során felderítse, ami a 

lakosság alapos és szisztematikus megfigyelését, vagyis az IM-hálózat szerepének 

növekedését és az Operatív Biztosítás
723

 részlegének megalakítását vonta magával.
724

 

A politikai jellegű, kulturális és társadalmi szervezetek közötti német-német 

kapcsolatok ellenőrzése is a VI. Főosztály feladata lett. Egyre több nyugat-német politikai 
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párt, politikai jellegű alapítvány, tudományos intézet tartott fenn kelet-berlini képviseletet, 

ami az ún. „polit-turizmus” megnövekedését jelentette, az ilyen „ellenséges szervezetek” 

célzott ellenőrzésére pedig az Elhárítás részlegét hozták létre a Főosztályon belül.
725
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4.2.1. A szocialista országokba irányuló turizmus ellenőrzése  

 

Az operatív csoportok működése szempontjából is kiemelten fontosak voltak azok a 

feladatok, amelyek a baráti országokba utazó kelet-németek ellenőrzésére vonatkoztak. A 

feladatot egy, a főosztályvezető egyik helyettese által vezetett, a „keleti” utazások és 

turizmus terén való elhárításért felelős ún. „helyettes részleg”
726

, vagyis alosztály fogta 

össze.
727

 A szocialista országokba irányuló turizmusért felelős alosztály összesen 217 

munkatársat foglalkoztatott, közülük 169 fő volt hivatásos tiszt és 13 fő a főállású IM.
728

  

A szocialista országokért felelős részlegen belül a 24 főállású munkatársat alkalmazó 

2. Osztály foglalkozott konkrétan a Csehszlovákiába, Bulgáriába és Magyarországra utazók 

ellenőrzésével, az osztályon belül pedig egy-egy külön egységet képeztek az érintett 

országokban dolgozó operatív csoportok. A részleghez tartozó 3. Osztály pedig az összes 

többi szocialista országba szervezett utazások ellenőrzésével foglalkozott, két titkársággal 

és 15 hivatásos munkatárssal.
729

  

A szocialista országokba irányuló utas- és turistaforgalom ellenőrzésével foglalkozó 

alosztály is több összevonás eredményeként jött létre, az MfS feloszlatása idején érvényes 

állapotát 1989 áprilisában nyerte el.
730

 Az egység vezetőjének általános feladatai között 

szerepelt a testvérszervek illetékes egységeivel való együttműködés megszervezése is. 

A Főosztály a következő feladatköröket látta el a szocialista országokba utazók 

ellenőrzésére vonatkozóan:   

- A más szocialista országokba szervezett turistautak kihasználásával tervezett szökési 

kísérletek felderítése és megelőzése a helyi határőrizeti és állambiztonsági szervekkel 

együttműködésben. 

- Megfigyelési, köröztetési feladatok végrehajtása. 
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- Olyan nyugat-német utazási és turisztikai szervezetek és intézmények felderítése, 

melyek az NDK-ba, illetve más szocialista országokba irányuló idegenforgalom 

szervezésében vesznek részt. 

- Turisztikai szálláshelyek, kempingek operatív biztosítása az NDK-ban. 

- A szocialista országokba irányuló utas- és turistaforgalom operatív biztosítása a helyi 

határőrizeti és állambiztonsági szervekkel együttműködve.
731

 

A „szocialista országokba utazók területén való elhárítással”
732

 foglalkozó alosztály 

további alegységei két fő csoportba rendeződtek a feladataik alapján: az első „elhárítási 

terület”,
733

 a második „keleti utazások/turizmus”
734

 néven fogta össze a részleghez tartozó 

egyes osztályokat, munkacsoportokat.
735

 Az alosztály elhárítási területének egységeihez – a 

részleg neve ellenére – nem csak a szocialista országok felé irányuló, hanem a nyugati 

országokból érkező utasok operatív ellenőrzésének feladata is tartozott,
736

 amit az 1. 

Osztály látott el 51 főállású munkatárssal.
737

   

Az alosztály másik ága a „keleti utazások/turizmus” terület megnevezéssel működött. 

Feladatuk volt, hogy az NDK-állampolgárokat azok más szocialista országokban való 

tartózkodásuk idején megfigyeljék, és biztosítsák a kelet-német külképviseleteket és 

utazási, illetve az ifjúsági turizmushoz tartozó kirendeltségeket ezekben az országokban.
738

 

Mint már említettem, a 2. Osztály feladata volt a Csehszlovákiába, Bulgáriába és 

Magyarországra irányuló utas- és turistaforgalom ellenőrzése, valamint az itt dolgozó 

operatív csoportok szervezése és vezetése.
739

  

Az osztály harmadik titkársága több, további területért felelős kisebb részre tagolódott, 

az egyik az információszerzés és -kiértékelés, a másik a futárszolgálat és az anyagi-

technikai biztosítás, valamint a felderítésért felelős munkacsoport volt. Utóbbi az érintett 

országokon keresztül tervezett szökések és disszidálások felderítéséért volt elsősorban 
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felelős, a szökési tervekről megszerzett információkat a ZKG-nak
740

 és a Vizsgálati 

Főosztálynak
741

 kellett továbbítaniuk, ezekkel az egységekkel kellett együttműködniük. Az 

elfogott határsértők vallomásaiból szerzett információkat is megosztották egymással ezek 

az egységek, ami lehetővé tette, hogy a határőrizetben meglévő hiányosságokat kijavítsák, a 

rendszert tovább „tökéletesítsék”.
742

 

 A 3. Osztály feladata volt minden további szocialista országba utazó állampolgár 

operatív ellenőrzése,
743

 a kelet-németek számára az RDDR,
744

 az Ifjúsági Utazási Iroda
745

 

és a szakszervezeti utazási szolgálat
746

 szervezhetett turistautakat, így ezen vállalatok 

alkalmazottai és utaskísérői, idegenvezetői mellett, ez az osztály ellenőrizte a 

Szovjetunióba, Lengyelországba, Romániába, és a csak kevesek számára elérhető 

Vietnámba, Észak-Koreába és Kubába szervezetett üdüléseket, valamint a tengeri 

körutakat. Ez az osztály volt felelős azért is, hogy a Kerületi Igazgatóságok VI. osztályaival 

együttműködve koordinálja az utazási irodákon keresztül a Belügyminisztériumhoz 

beérkező nyugati országokba való utazásokhoz benyújtott vízum- és útlevélkérelmek 

feldolgozását, és biztosítsa azok „megfelelő” elbírálását az érvényben lévő minisztertanácsi 

és állambiztonsági miniszteri utasítások
747

 értelmében.
748

 

Ehhez az egységhez tartozott a kiemelt sport és kulturális rendezvényekre várható 

nagyobb forgalom ellenőrzése, illetve az ilyen céllal utazó csoportokba megfelelő IM-ek 

elhelyezése és azok felkészítése is. „Különleges” utazások alkalmával pedig egyedi 

intézkedési terveket kellet készíteniük és információigényeket kellett összeállítaniuk. A 

csoportokkal utazó idegenvezetőknek alapvető feladatuk volt, hogy ha tervezett disszidálási 
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kísérlet jutott a tudomásukra, arról azonnal értesíteniük kellett az adott országban működő 

kelet-német külképviseletet, és további utasításig megfigyelés alatt tartaniuk az érintett 

személyeket.
749

 

 Az egyik legnagyobbnak számító VI. Főosztályon belül 1989-ben összesen 217 

munkatárs dolgozott a szocialista országokba utazók ellenőrzéséért felelős Helyettes 

Részlegnél, akik közül 169 volt főállású tiszt és 13 főállású IM, a fennmaradó létszámot az 

adminisztratív és technikai támogatást nyújtó munkatársak jelentették.
750

 Hasonlóan magas 

volt a teljes Főosztály által foglalkoztatott IM-ek száma is, 1989. szeptember végén a Stasi 

által foglalkoztatott összesen 38.500 főből 1.052 IM-et alkalmazott a VI. Főosztály. Fontos, 

hogy míg az összes IM között kevés nőt találunk, ennél az egységnél közel egyharmaduk 

volt nő, mivel az idegenforgalom területén, az utazási irodák alkalmazottai, az 

idegenvezetők között jellemzően több nő dolgozott.
751
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4.2.2. Az operatív csoport professzionalizálódása  

  

Az új főosztály létrehozásának alapját képező miniszteri parancs
752

 rendelkezett egyben a 

Csehszlovákiában, Magyarországon és Bulgáriában működő operatív csoportok 

újjászervezéséről, az új főosztályhoz való átszervezéséről is,
753

 ami a gyakorlatban 1972-től 

valósult meg. Az időszak külpolitikai eseményei meghatározták a kelet-német 

állambiztonság tevékenységét, strukturális átalakításait, ez a tendencia pedig kihatott az 

utas- és turistaforgalom ellenőrzésére is. Az operatív csoportok szempontjából legfontosabb 

változások az NDK és Lengyelország, illetve az NDK és Csehszlovákia között 1972-ben 

életbe lépett, már említett vízummentes utazásról szóló egyezmények voltak, melyek 

következtében növekedett a három ország közötti idegenforgalom, annak ellenőrzése pedig 

hatékonyabb állambiztonsági eszközöket és módszereket igényelt. 

A Főosztály létrehozásával és a szocialista országokba utazó NDK-állampolgárok 

ellenőrzésére szakosodott operatív csoportok átszervezésével teljesedett ki a 

„meghosszabbított Fal” rendszere, valósult meg a gyakorlatban is maradéktalanul annak 

elméleti modellje. Ennek a változásnak megfelelően az ezt követő időszakra vonatkozó 

iratok jelentős többsége a HA VI. egység állományában, valamint az együttműködések 

lebonyolításáért általánosan felelős X. Osztálynál találhatóak.  

A szocialista országokba utazó kelet-németek helyben történő állambiztonsági 

ellenőrzésének összehangolása érdekében az 1971-es szezon előtt létrehoztak a VI. 

Főosztályon belül egy kvázi virtuális koordinációs csoportot, ami a 2. Osztály ún. SRT 

vonalához,
754

 vagyis az „utas- és turistaforgalom biztosítása” nevű alegységhez tartozott, 

munkatársai pedig az operatív csoportok munkájának szervezéséért felelős tisztek voltak.
755

 

A már felsorolt feladatok összefogása mellett ők koordinálták az operatív csoportok 

bevetési területeire, vagyis a Csehszlovákiába, Bulgáriába és Magyarországra utazó, 

nyaralásukat itt töltő főállású Stasi tisztek, valamint más főosztályok által alkalmazott nem-

hivatalos munkatársak és az idegenforgalom ellenőrzése céljából a területen tartózkodó 

munkatársak közötti kapcsolattartást, információáramlást.
756
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 Az operatív csoportok tevékenységének professzionalizálódását jelzik azok az 

elemzések, melyek a szocialista országokba irányuló kelet-német turizmus adatait 

tárgyalták, illetve a szezonális munkatervek elkészülte előtt igyekeztek 1-5 éves távlatban is 

feltárni az idegenforgalom új tendenciáit.
757

 Az egyes szocialista országokra vonatkozóan 

külön jelentések készültek, a Balaton-partra koncentrálódó magyarországi turizmus 

állambiztonsági szempontból legfontosabb tendenciájaként a privát szervezésű utak, a 

magánszállások, kiadó szobák és házak, valamint a kempingek térnyerését jelölték meg.
758

 

A szervezett turizmus arányainak visszaszorulása szükségessé tette a nem-hivatalos 

munkatársak bevetésének további átstrukturálódását az eddigi új irányoknak megfelelően, 

mégpedig a kempingeken, magánszállásokon bevetett besúgóhálózat kiépítésével. 

 Az operatív csoportok munkájának professzionalizálódását jelzi az is, hogy 1971-ben 

és az azt követő két évben keletkezett a legtöbb olyan irat, ami az átalakuló nemzetközi 

helyzetet, az idegenforgalom fejlődésének tendenciáit, a turizmus ellenőrzésének 

lehetőségeit elemezte. A későbbi időszakokban csak az 1989-es év eseményei nyomán 

keletkezett hasonló mennyiségű irat az operatív csoportok összehangolt munkájának 

tervezéséről.  

 Az átszervezésekkel létrehozott új Főosztály, illetve az új szervezeti struktúrába 

beépülő „kvázi új” operatív csoportok hatékonyabb munkájának első éles tesztje az 1971-es 

nyári szezon volt. A szezont megelőzően nem készült előzetes munkaterv, azonban az 

operatív csoportot egy, a Magyarországra irányuló kelet-német turistaforgalom 1970-es évi 

adatait és tendenciáit elemző jelentés segítette, melyben találhatunk adatokat a szezon 

állambiztonsági szempontból jelentős eseményeire vonatkozóan is.
759

 Külön elemzés 

készült minden olyan ország idegenforgalmáról, melyek operatív szempontból fontosak 

voltak a VI. Főosztály munkájában, így a magyarországi helyzet mellett Bulgária és 

Csehszlovákia, valamint a Szovjetunió idegenforgalma és annak lehetséges veszélyei is 

külön jelentésbe kerültek.
760

  

 A Magyarországra irányuló kelet-német idegenforgalom helyzetét elemző jelentés   

megállapította, hogy az NSZK és Magyarország viszonylatában 1970. január 1-jével életbe 

lépett, az addigiakhoz képest könnyebbséget és enyhítéseket eredményező utazási 

rendelkezések és a balatoni utazásokat hirdető nyugat-német sajtókampány következtében 
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az adott évben jelentősen megnőtt a Magyarországra utazó nyugat-németek száma.
761

 Ezzel 

a jelenséggel párhuzamosan pedig az 1969-ben az NDK és Magyarország között a 

vízummentes utazásról megkötött egyezmény következtében megnőtt az ide utazó kelet-

németek száma is, ezen belül pedig főként a magánszervezésben érkezők aránya.
762

 

A jelentés készítői szerint éppen ennek a két jelenségnek az egybeesése volt az, ami 

fokozott lehetőséget nyújtott a két Németország állampolgárai közötti kapcsolatok 

létrejöttére és fenntartására, rokoni és egyéb jellegű kapcsolatok ápolására, ami az utazási 

szabályozások könnyítése ellenére – vagyis állambiztonsági szempontból éppen annak 

következtében – az idegenforgalom, a legális utazási csatornák eddigieknél is fokozottabb 

ellenőrzését követelte meg.
763

 A nyugat-német turisták részéről az NDK-állampolgárok 

irányába tapasztalt érdeklődést pedig minden esetben központilag, vagyis a bonni 

kormányzat által szervezett és irányított „politikai-ideológiai diverzióként”, sőt, néhány 

esetben nyílt provokációként értelmezték.
764

 A jelentés részletesen ismertetett olyan 

nyugat-német szervezeteket, egyesületeket és utazási irodákat, melyek balatoni 

nyaralásokat szerveztek különböző társadalmi csoportok, mint pl. fiatalok, vagy egyházak 

tagjai számára.
765

 

Az 1970-es idegenforgalomra és a turistaforgalomban rejlő veszélyekre koncentráló 

jelentés adatai szerint az 1970-es nyári szezonban ismertté vált összesen 541 eset, amikor a 

nyaralás során szervezett találkozó történt kelet- és nyugat-németek között, valamint 162 

olyan ügyet említettek, amikor a két Németország állampolgárai közötti kapcsolatfelvételi 

kísérletet állapítottak meg.
766

 Nem derül ki azonban, hogy a megszerzett információk 

főállású tisztektől, vagy az IM állománytól származtak-e, illetve, hogy az összes kelet-

német turistára, vagy csak a szervezett úton érkezőkre vonatkoztak-e ezek az adatok. A 

jelentés készítői ezen a ponton is hangoztatták, hogy míg eddig a többségében szervezetten 

zajló csoportos utazások esetében lehetőség volt a turisták operatív kontrolljára, vagyis 

besúgóhálózat működtetésére, addig ez a növekvő mértékű privát utazások esetében már 

nem volt lehetséges.
767

  

A Balaton körül ekkor működő 27 kempingben előzetes bejelentés nélkül is lehetett 

szállást találni, tehát az utazók előzetes ellenőrzése sem volt lehetséges, és további 
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állambiztonsági veszélyt jelentett az is, hogy ezekben a kempingekben korlátlanul és 

vegyesen táboroztak Európa országainak lakói, így az NDK-állampolgárok nem csak 

nyugat-német, de széles körű nyugati nyaralóközönséggel voltak közvetlen kapcsolatban.
768

 

Hasonló veszélyeket jelentett a magánházaknál egyre terjedő fizetővendég-szolgálat, vagyis 

a Zimmer Frei, ahol szintén nem volt szükséges előzetes bejelentkezés, és ahol a kelet- és 

nyugat-németek még szorosabban is együtt tölthették nyaralásukat, mint a 

kempingekben.
769

  

Az összefoglaló szerint az ideológiai diverzió lehetőségei a szervezett utazások 

esetében is megnőttek, hiszen a szállodákban a csoportok nem elkülönülten, hanem egymás 

szomszédságában, nyugati vendégekkel vegyesen voltak elhelyezve. Még a strandokon való 

közvetlen kapcsolat lehetőségét is korlátozta volna a jelentés szerzője, ezen szándék 

alátámasztására pedig több konkrét esetet is felsorolt, melyek a nyugat-németek erőszakos 

és propagandisztikus fellépését példázták.
770

 

Az idegenforgalom lehetőségeit kihasználva 1970-ben mindössze 5 esetben történt 

sikeres szökés, vagyis tiltott határátlépés Magyarországon keresztül, olyan turisták körében, 

akik szervezett úton vettek részt.
771

 Ez az alacsony szám éppen azt igazolta a Stasi számára, 

hogy a szervezett utakon résztvevőket egyrészt könnyebb ellenőrizni, másrészt a magán-

úton érkezők között több olyan turistát feltételeztek, aki már eleve az illegális határátlépés 

tervével jött Magyarországra.
772

  Ebben az évben még további 3 esetben történt tiltott 

határátlépés kísérlete, míg 1969-ben 5 szökési kísérlet és 1 sikeres szökés, 1968-ban pedig 

2 kísérlet és 1 sikeres illegális határátlépés történt a jelentés adatai szerint, tehát egy kis 

mértékű növekedéssel valóban számolni lehetett az adatok alapján.
773

 Ez a nagyon alacsony 

szám relativizálhatta volna ugyan a magyar idegenforgalomban rejlő veszélyeket – ebben 

az évben közel 19.000 NDK-állampolgár utazott szervezett úton a szezonban 

Magyarországra
774

 – de az NDK szempontjából és a „meghosszabbított Fal” rendszere 

értelmében az volt a cél, hogy egyetlen egy főnek se sikerülhessen a szökés. 

A jelentés végén a Magyarországra irányuló idegenforgalom biztosítására, vagyis az 

operatív csoport tevékenységének támogatására vonatkozó információkat olvashatunk. Az 

1970-es szezonban Magyarországra érkező 556 szervezett utascsoportban összesen 84 
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főállású MfS-munkatárs és 234 informátor, vagyis nem-hivatalos munkatárs volt jelen mint 

utaskísérő, vagy mint egyszerű résztvevő.
775

 Segítségükkel sikerült kiterjeszteni az operatív 

csoport tisztjeinek tevékenységi körét,  összesen 1551 turistát vontak operatív feldolgozás 

alá, ez a megdöbbentően magas szám azonban többnyire mindössze találkozásokról szóló 

jelentéseket takart.
776

 Teljeskörű operatív személyi ellenőrzést
777

 összesen 49 személy 

esetében folytattak, ezek közül azonban csak 2 esetben volt szó illegális határátlépés 

feltételezéséről.
778

  

A szezonban végzett munka eredményeként 626 esetben született jelentés 

találkozásokról, kapcsolatokról, illetve kapcsolatfelvételi kísérletekről, melyek mindegyikét 

a kerületi igazgatóságok, illetve az MfS kelet-berlini központi egységei felé továbbítottak 

feldolgozásra.
779

 A legeredményesebben azok a hivatalos, vagy nem-hivatalos munkatársak 

dolgoztak, akik már több alkalommal is részt vettek magyarországi „bevetésen”, így a helyi 

„politikai-operatív viszonyok” ismeretében sikeresebben tudtak információkat gyűjteni.
780

 

Az elemzés végkövetkeztetésében kiemelték, hogy az adatok és tendenciák értelmében 

mindenképpen szükséges a Magyarországra irányuló kelet-német turistaforgalom további 

intenzív ellenőrzése. Ennek érdekében fokozott együttműködés szükséges az MfS körzeti 

igazgatóságainak VI. Osztályaival, valamint a turistacsoportokkal kiutazó főállású és nem-

hivatalos munkatársak előzetes tájékoztatására is nagyobb figyelmet kell fordítani a 

következő években.
781

 A magyarországi állambiztonsági munka jövőbeli fő céljaként az 

ellenséges tevékenység, különösen a célzott politikai-ideológiai diverzió felismerését, 

valamint a nyugat-németek kapcsolatfelvételi kísérleteinek és a két ország állampolgárai 

közötti találkozóknak a felderítését jelölték meg. Hangsúlyosabban kellett kezelni a 

jövőben az ifjúsági turizmus operatív ellenőrzését is, mégpedig az eddiginél több nem-

hivatalos munkatárs célzott bevetésével.
782

 

Az idegenforgalom és az abban rejlő állambiztonsági veszélyek elemzése meghatározó 

volt az operatív csoport munkájára az első olyan években, amikor már az újonnan 

megalakított VI. Főosztályba betagozódva végezték munkájukat. A jelentés szempontjai, 

adatai, elemzése is alátámasztotta, ami az 1970-es évek első felében jellemző volt az 

idegenforgalom ellenőrzése terén dolgozó operatív csoportok tevékenységére, mégpedig 
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munkájuk professzionalizálódását figyelhetjük meg mind annak előkészítése, mind pedig 

annak eredményessége, a munka elemzése, hibáinak feltárása, a bevetések tervezése 

szempontjából is.  
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4.2.3. A magyarországi operatív csoport tevékenysége az 1970-es években 

 

A VI. Főosztályhoz átkerült operatív csoport munkáját nemcsak az új egységen belül 

készítették elő minden eddiginél alaposabban, hanem magyarországi jelenlétüket a 

testvérszervvel is részletekbe menően egyeztették az 1971-es szezon előtt.
783

 Az 1971. 

április 27-29. közötti budapesti tárgyalásokon érintendő és egyeztetendő témákat külön 

koncepcióban rögzítették,
784

 melynek minden pontja megjelent a tárgyalásokon is. Az utas- 

és turistaforgalom közös ellenőrzése mellett az operatív csoport budapesti és Balaton-parti 

jelenléte szervezési kérdéseinek megtárgyalása volt a legfontosabb.  

Az operatív csoport 1971. május 18-án érkezett Budapestre, ahol a magyar fél által 

előkészített szálláshelyek, vagyis bérelt lakások várták őket. Budapesten ingyen 

használhattak egy teljes lakást, míg a siófoki szállás bérletét közvetlenül a kelet-

németeknek kellett megkötnie és finanszíroznia, az általában használt fedőtörténet 

segítségével, miszerint az operatív csoport tagjai mind az RDDR, a kelet-német utazási 

iroda szezonálisan kihelyezett munkatársai.
785

 Mindkét helyszínen kaptak külföldi 

hívásokra is alkalmas telefonvonalat, amit ráadásul szintén ingyen használhattak, valamint 

szolgálati irodák is rendelkezésükre álltak mindkét városban, amihez megfelelő 

igazolványokkal is ellátta őket a BM.
786

  

A Stasi részéről felmerült az igény, hogy a nem-hivatalos munkatársakkal való 

biztonságos kapcsolattartás érdekében konspiratív találkozóhelyekre, vagyis ún. T-

lakásokra lenne szükségük, aminek lehetőségét megvizsgálta a magyar fél.
787

 A magyar 

partner kérése volt, hogy az operatív csoport csak a bevetést vezető tiszten keresztül és 

kizárólag a BM összekötőtisztjeivel, illetve az ő közvetítésükkel a Nemzetközi Kapcsolatok 

Osztályának erre kijelölt munkatársával tartsa a kapcsolatot, illetve adja le 

információkéréseit és egyéb igényeit.
788

 

A tárgyaláson megállapodtak a gyors és széles körű információcseréről is, ami minden 

Magyarországon tartózkodó kelet-német állampolgárral kapcsolatos, állambiztonsági 

szempontból releváns adatra vonatkozott, bármelyik szerv szerezte meg az információt. Az 

operatív csoport alapfeladatainak szempontjából, vagyis NDK-állampolgárok illegális 
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határátlépési tervei, vagy kelet- és nyugat-németek közötti találkozókra vonatkozó adatok 

esetében ez az információcsere kiterjedt magyar és nyugati állampolgárokra is.
789

  

A magyar fél ígérete szerint támogatta a testvérszervet személyek felderítésében és 

megfigyelésében, operatív-technikai eszközök bevetésében, körözés elrendelésében, 

határátlépőhelyek értesítésében, személyek ki- és beutazási adatainak átadásában és 

ellenséges tevékenységet folytató nyugati, vagy magyar személyekre vonatkozó 

információk cseréjében.
790

 Hangsúlyozták azonban, hogy a Magyarországon elfogott NDK-

állampolgárok átadása továbbra is a jogsegélyegyezmény és annak végrehajtását rögzítő 

megállapodás értelmében, illetve az addigi gyakorlatnak megfelelően történik, valamint, 

hogy az operatív csoport tagjainak nincs joga kelet-németeket letartóztatni az ország 

területén és ez a BM részéről is csak akkor lehetséges, ha a személy a magyar törvények 

ellen vétett.
791

 

A megállapodás kitért arra is, hogy a két, saját gépkocsival utazó operatív tiszt 

érkezési idejéről előzetesen a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályán keresztül értesítsék a 

magyar szerveket, hogy ne legyen probléma a határátlépés során.
792

 Az első tárgyalással 

alapvetően nagyon elégedett volt a kelet-német fél, a magyar kollégák mindenben 

nyitottnak és konstruktívnak mutatkoztak, és gyakorlatilag minden kérést teljesítettek, a 

megbeszélések kellemes és baráti hangulatban teltek az összefoglaló jelentés szerint.
793

  

A nyár folyamán további egyeztetéseket is kijelöltek az aktuális kérdések 

megbeszélésére, valamint ettől az első évtől kezdve tervezték bevezetni azt a gyakorlatot, 

hogy minden szezon végén közösen értékelik a tapasztalatokat és minden év első 

negyedében megbeszéléseket tartanak a következő szezon előkészítéséről.
794

 Ez azonban 

ilyen alapossággal csak az 1971-es és az 1972-es szezon után, általában novemberben, 

illetve márciusban, a következő nyári bevetés előkészítésére vonatkozóan történt meg, a 

későbbi években már csak megerősítették az addigi gyakorlatnak megfelelően az operatív 

csoport érkezését és a BM által nyújtott segítséget.
795

  

Az 1971-es szezon munkájának sikerességét az operatív helyzet, az idegenforgalom és 

a megfigyelt, illetve elfogott NDK-állampolgárok adatainak elemzésén alapuló, szinte 

minden részletre kiterjedő, kb. 45 oldalas értékelő jelentésben foglalták össze a Főosztály 
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központjában.
796

 Kiemelt fontosságúként kezelték az első olyan évet, amikor az operatív 

csoport tevékenysége már a frissen megalakult VI. Főosztályhoz tartozott, ezt az évet 

tekinthetjük a „puding próbájának”, amit a források minősége és mennyisége is igazol. Az 

1972-es szezon pedig a kihívásokra adott válasz tesztjének tekinthető, így ennek az évnek a 

munkaterve is kiemelt jelentőségű volt. Meg kell említeni azonban, hogy ez az operatív 

csoport átszervezése után tapasztalható lelkes lendület mindössze pár évig tartott, az 1974-

es szezonról készült az utolsó alapos és részletes összefoglaló elemzés.
797

 Az évtized 

második felének tevékenységéről főként például az ifjúsági turizmus ellenőrzésére 

vonatkozó iratokból nyerhetünk képet, ami egyre fontosabb szemponttá vált az 

állambiztonsági munkában.  

Az 1971-es szezont záró jelentés már az adott év novemberének végére elkészült, ez a 

gyorsaság szintén meglepő volt, a későbbi években már nem tapasztalható precizitást – 

vagy az új vezetőségnek való megfelelni-akarást – mutatott. Az összefoglaló együtt és 

egységesen kezelte és elemezte a Magyarországra és a Bulgáriába irányuló kelet-német 

idegenforgalmat, illetve az állambiztonsági munka hatékonyságát és hiányosságait, ami 

bizonyítja, hogy a „meghosszabbított Fal” rendszere, vagyis a szezonálisan kihelyezett 

operatív csoportok működtetésének gyakorlatában is tetten érhető az az egységes 

szemléletmód, ami ennek a rendszerként kezelt problémakörnek állambiztonsági 

szempontból képezte az alapját. 

 Az összefoglaló három fő fejezetben tárgyalta az 1971-es év operatív szempontból 

jelentős tendenciáit, eseményeit és eredményeit. A két operatív csoport feladatainak és 

elérendő általános céljainak részletes ismertetése után a feltárt ellenséges tevékenység 

általános céljainak részletes és példákkal illusztrált bemutatása, illetve az ellenséges 

szándékú személyek, csoportok konkrét adatainak felsorolása szerepelt.
798

 A beszámoló 

külön elemezte a „konkrét ellenséges tevékenységnek” nevezett embercsempészést, 

embercsempész-bandák tevékenységét, amit elkülönülten kezeltek az „egyszerű” tiltott 

határátlépésektől, vagy arra tett kísérletektől. A Stasi szempontjából sokkal veszélyesebb 

volt egy szervezett segítő-hálózat, amiről feltételezhető volt, hogy nem csak egy személy, 

vagy család egyszeri szökésében segít, hanem ismétlődő és több embert is érintő 
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tevékenységük folyamatos veszélyt jelenthetett a „meghosszabbított Fal” rendszere 

szempontjából.
799

 

 Az 1971-es év folyamán Magyarországon keresztül sikeresen megvalósult, vagy 

meghiúsult szökések, vagyis itt elfogott kelet-német állampolgárok száma közel a 

kétszerese volt a bulgáriai eseteknek, a vonatkozó adatokat a jelentés egyik melléklete 

tartalmazta részletes bontásban.
800

 Míg Bulgárián keresztül összesen 98, addig 

Magyarországon keresztül 166 személy kísérelt meg, vagy hajtott végre sikeres szökést. A 

különbség valószínűleg egyrészt a földrajzi közelség, másrészt a magyar-osztrák, és a 

magyar-jugoszláv határ miatt adódott.
801

 

A jelentés külön fejezetben elemezte az állambiztonsági, vagyis a „politikai-operatív” 

munkát és annak hatékonyságát, valamint a testvérszervekkel való együttműködés 

sikerességét.
802

 A szezon eredményességét azok az adatok mutatták, melyek a feldolgozott 

információk és esetek, operatív személyi ellenőrzések számát ismertették, illetve 

mindezeket a megelőző év, az 1970-es nyár adataihoz viszonyították.
803

 Az MfS 

főosztályaitól átvett és feldolgozott személyi ellenőrzések száma alapján kijelenthető, hogy 

ebben a két évben még jóval aktívabb volt a bulgáriai operatív csoport, mint a 

magyarországi, miközben az ellenőrzések számának jelentős növekedése is megállapítható 

az 1971-es szezonra. 1970-ben Bulgáriában 252 esetben jártak el, és 211 ügyben vezettek 

be ellenőrzésre vonatkozó intézkedéseket, míg Magyarországon mindössze 46 eset volt és 

36 alkalommal történt intézkedés. 1971-ben már 662-re ugrott a bulgáriai esetek száma, 

amiből 582 operatív ellenőrzés volt, míg Magyarországon 137 információgyűjtés és 118 

intézkedés valósult meg a szezonban.
804

 A jelentés lezárásáig, 1971. november végéig 

összesen 1841 jelentést értékeltek ki a két országban működő operatív csoportok 

munkatársai.
805

 

 A testvérszervekkel való együttműködés értékelése után a következő évek operatív 

munkájának minőségi javítását célzó javaslatokat ismerhetjük meg. A balatoni operatív 

csoport tevékenységének hatékonysága érdekében növelni tervezték a főállású munkatársak 

létszámát, a következő szezontól egy operatív tiszt az északi parton, egy Budapesten és egy 
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titkárnő erősítette az egységet.
806

 Az operatív csoport egész két évtizedes munkáját 

meghatározták azok az irányelvek és az operatív munka azon hangsúlyai, melyeket az első 

két év tapasztalatai alapján fektettek le.
807

  

A fentiek értelmében a csoport főállású tisztjeinek elsődleges feladata az „imperialista 

titkosszolgálatok és egyéb ellenséges központok eszközei, módszerei és tevékenysége” 

felderítése, és a nyugati utazási irodák struktúráinak és munkamódszereinek feltérképezése 

volt. Emellett, illetve ehhez kapcsolódó feladatuk a kelet-német turisták operatív személyi 

ellenőrzése és személyi felderítése, valamint az ún. legendák, azaz fedőtörténetek, illetve 

azok kombinációinak kidolgozása, nem-hivatalos munkatársak beszervezése és vezetése, 

hálózatuk működtetése, munkájuk hatékonyságának növelése volt.
808

 Feladatuk volt 

továbbá a minél gyorsabb információáramlás megszervezése és lebonyolítása a VI. 

Főosztály kelet-berlini központjával, illetve a BM összekötő tisztjén keresztül a 

Nemzetközi Kapcsolatok Osztályával.
809

 Az 1971-es év tapasztalatai alapján már minden 

év végén konkrét és részletes munkatervben készítették elő az operatív csoportok munkáját 

a következő szezonra, melyek a kihelyezett tisztek testvérszervvel való együttműködésére 

is kitértek.
810

  

 A Magyarországra beutazó nyugati turisták adatainak elemzéséből azt a következtetést 

vonták le, hogy míg a kelet-németek szezonális utazásai májustól októberig egyenletes 

megoszlást mutattak, addig a nyugat-német állampolgárok száma ugrásszerűen nőtt a júliusi 

és augusztusi időszakokban.
811

 Ezt a jelenséget az operatív csoport munkájában, az IM-ek 

koncentrált bevetésében is figyelembe kellett venni a munkatervek elkészítése során. Az 

idegenforgalom jelenségeire koncentráló elemzés kitért a magyarországi utakat szervező 

NSZK-beli utazási irodák bővülő számának és kínálatának bemutatására is, mivel azokat az 

ellenséges tevékenység fő központjának tartották.
812

 

 Az elemzés a kelet-német turisták társadalmi összetételére is kitért, kiemelve azt az 

összefüggést, hogy éppen a nyugatiak által nagyobb számban látogatott júliusi és 

augusztusi időszakban nőtt meg az önállóak, a maszekok, az orvosi és műszaki területen 

dolgozók, a művészek, valamint a fő- és szakiskolai oktatók és általában a pedagógusok 
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aránya, miközben csökkent a munkások és a párttagok aránya.
813

 Ennek a két jelenségnek 

az egybeesése fokozott lehetőséget nyújtott „ellenséges diverziós tevékenység”, vagyis 

fellazító propaganda kifejtésére az amúgy is befolyásolhatóbb, a nyugati propaganda által 

könnyebben megfertőzhető társadalmi csoportok irányában, ami szintén szükségessé tette 

az operatív csoport munkájának hatékonyabb szervezését. 

 Meghatározta az időszak állambiztonsági elhárító jellegű munkáját annak a 

jelenségnek a terjedése is, hogy egyre több társadalmi szervezet, pl. egyházi, vagy ifjúsági 

csoport érkezett szezonálisan a Balatonhoz, ahol egyre kevésbé titkoltan nyaraltak együtt 

nyugat- és kelet-német állampolgárok.
814

 A jelentést készítő állambiztonsági tisztek 

számára nyilvánvaló volt, hogy a Magyarországra nyaralókként érkező nyugat-németeket 

célzottan küldték az országba, illetve előzetes kiképzést is kaptak. Útjaik célja pedig az 

volt, hogy széles körű kapcsolatokat építsenek ki NDK-állampolgárokkal, akiket aztán 

politikai-ideológiai szempontból befolyásolva eltérítettek, megfertőztek a kapitalista világ 

szellemiségével. A Stasi szerint ezen utakat a nyugat-német állam különböző szervezeteken 

keresztül finanszírozta, aminek mértéke a behálózott és sikeresen „elcsábított” kelet-

németek számától is függött.
815

  

Egy, az idegenforgalmat operatív helyzet szempontjából elemző összefoglaló jelentés 

megfogalmazta azt a nézetet is az 1970-es és ’71-es szezon után, miszerint Magyarországon 

eleve jelentős ellenséges, revansista tevékenység jelenléte volt megfigyelhető, ami utat 

talált már a gazdaságpolitika teoretikusaihoz és vezetőihez is!
816

 Ezen belső ellenség célja 

kapitalista jellegű gazdasági reformok bevezetése volt, különös tekintettel a 

külkereskedelemre, ahol ezzel a módszerrel tervezték megtörni a szocialista országok 

közötti külkereskedelmi monopólium védő funkcióját. Ennek elérése érdekében pedig egy 

új külkereskedelmi övezet létrehozását akarták elérni, mégpedig magyarországi központtal. 

A törekvés első jeleit az új vám- és behozatali szabályozásokban látták, melyek kifejezetten 

a belkereskedelem szempontjait vették figyelembe.
817

 

 A Magyarországra irányuló nyugati és kelet-német turistaforgalom adatainak és 

tendenciáinak rendszeres elemzése alapvetően hozzájárult az operatív csoport 

tevékenységének bővüléséhez, az állambiztonsági munka hangsúlyainak áthelyeződéséhez, 

meghatározta a kihelyezett operatív tisztek és nem-hivatalos munkatársak feladatkörének 
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átalakulását az 1970-es évek első felében. Jellemző azonban, hogy a korábbi időszakokra 

érvényes hangsúlyok és feladatok nem sikkadhattak el az operatív munkában, így a 

folyamatos feladatbővülést a személyi állomány, főleg pedig a nem-hivatalos munkatársak 

hálózatának bővítésével igyekeztek megoldani.  

 Az 1971-es bevetés tekinthető tehát az első, már professzionálisan előkészített 

szezonnak, vagyis az újjászervezett operatív csoport főpróbájának, így annak kiértékelése is 

ennek megfelelően alapos elemzésekben valósult meg. A professzionalizálódó munkával 

együtt járó terjedelmes dokumentációhoz hasonló jelentéseket azonban csak az 1972-es és 

1973-as évekre vonatkozóan találunk.
818

 A második és harmadik év összefoglaló 

jelentéseinek felépítése és szempontjai mellett azonban még azok szövege is kísértetiesen 

hasonlít az 1971-es év összefoglalójára, így még az operatív munkában új jelenségként 

megjelenő események, tendenciák is nehezen tárhatók fel.  

Az 1972-es szezontól került át a csehszlovákiai operatív csoport irányítása is a VI. 

Főosztályhoz,
819

 így ebben a jelentésében, és ettől az időponttól kezdve folyamatosan, már 

együtt tárgyalják a magyarországi és bulgáriai operatív csoport munkájával a csehszlovák 

csoport tevékenységét is, vagyis ebben az évben teljesedett ki végső formájában a 

„meghosszabbított Fal” rendszerének gyakorlati oldala, a kelet-német állampolgároknak a 

belnémet határtól egészen a Fekete-tengerig tartó, lehetőleg teljes körű állambiztonsági 

ellenőrzése.
820

 

 Az 1970-es évek első felében minden szezonban megállapították az egyéni 

szervezésben és magánszállásokon, illetve kempingekben nyaralók számának tendenciózus 

növekedését,
821

 ami ezen szálláshelyek és a strandok, vendéglátóhelyek fokozott operatív 

ellenőrzését, vagyis lehetőség szerint folyamatosan több nem-hivatalos munkatárssal való 

lefedését tette szükségessé.
822

 Az 1972-es szezon újdonsága volt, hogy a megelőző évben 

Bulgáriában már bevezetett módon, Magyarországon is alkalmazták az RDDR által 

szezonálisan a Balatonhoz telepített idegenvezetőket. Ezáltal viszont az eddig megszokott 

rendszerben, a csoportokkal utazó utaskísérőkkel való együttműködést és a kialakított 

állambiztonsági tevékenységüket kellett átszervezni, amit alapvetően sikeresnek értékeltek 

a szezon végén.
823
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Az idegenforgalom átalakulása és az új jelenségekre adandó válaszok mellett továbbra 

is megmaradtak még az 1960-as évek második felére jellemző feladatok is, mint pl. az 

„embercsempész bandák” tevékenységének felderítése. Az 1972-es évre vonatkozóan nincs 

is információ magyar határszakaszon elkövetett sikeres embercsempész akcióról, a téma 

mégis szerepelt a jelentésben, mégpedig a már több iratban is tárgyalt Löffler-banda
824

 

mellett két újabbat is példaként említettek.
825

 A meghiúsított embercsempész akciókat mind 

hamisított útlevelekkel kísérelték meg, többségében azonban Bulgárián keresztül.
826

  

 Az embercsempészés mellett a tiltott határátlépések hagyományos, egyéni módja 

továbbra is jelentős mértékű maradt: Az operatív csoport számára azonban Magyarországon 

megnehezítette az elfogott kelet-német állampolgárok valós szándékának bizonyítását az, 

hogy a belső határsáv biztonsági zónája nem volt figyelmeztető jelzésekkel ellátva, 

valamint, hogy több jelentős turisztikai látnivaló is található mind az osztrák, mind pedig a 

jugoszláv határsávban, illetve annak közvetlen közelében, melyeknek a megtekintését a 

szökést tervezők „legendaként” felhasználhattak elfogásuk esetén.
827

 1972-ben összesen 

162 ilyen ügy volt, melynek során nem sikerült bizonyítani a tiltott határátlépés 

élőkészületét, így ezeket a kelet-német állampolgárokat – a Stasi nagy bosszúságára – 

előzetes letartóztatás és büntetés nélkül szabadon bocsátották a magyar határőrizeti 

szervek.
828

  

Az 1973-as szezonban egyre jelentősebb arányúak voltak azok az esetek, melyeket 

nem lehetett egy-egy szervezett banda tevékenységéhez kötni, mivel egyedi és egyszeri 

esetekről, egy nyugat-német állampolgár által nyújtott segítségről volt szó. Ezekben az 

esetekben leggyakrabban pl. a nyugati útlevelek átadásáról és elveszettként való 

bejelentéséről volt szó, miután azonban a kelet-német állampolgár sikeresen átjutott 

valamelyik nyugati határon, a két személy közötti kapcsolatot, szándékosságot és 

szervezettséget szinte lehetetlen volt utólag bizonyítani.
829

 

 Az operatív csoport legfontosabb feladata továbbra is az egyre növekvő méretű kelet- 

és nyugat-német idegenforgalom nyomán fokozódó kapcsolatépítési és kapcsolattartási 

lehetőségek felderítése és azokról konkrét információk gyűjtése maradt.
830

 A jelentés 

egészen pontosan megállapította, hogy 1972-ben 40%-os növekedés volt tapasztalható a 
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nyugat-német részről kezdeményezett kapcsolatépítési szándékú beszélgetésekben, 

melynek célja a címek kicserélése és az NDK területén való ismételt találkozás 

megszervezése volt.
831

 Nem meglepő, hogy a következő év, az 1973-as szezon esetében is 

az egyéni utak arányának növekedését és a két Németország állampolgárainak egyre 

gyakoribb találkozásait jelölték meg legfőbb problémaként, sőt, ebben az évben is 40%-os 

növekedést állapítottak meg az ilyen találkozások mértékében.
832

 

A kihelyezett tisztek továbbra is szervezett ellenséges tevékenységet és a kelet-német 

állampolgárok szökésre való felbujtását látták minden rokoni, vagy már meglévő kapcsolat, 

ismeretség ápolásában, levelezésben, vagy levelezés kezdeményezésében, találkozók 

szervezésében és azok – általuk feltételezett – finanszírozásában. A fokozódó 

állambiztonsági jelenlét következtében pedig egyre jelentőségteljesebbnek látták ezt az 

ellenséges tevékenységet, ami megfigyeléseik szerint folyamatosan terjedt az egyénileg 

utazók körében is.
833

  

Ennek a célzott és tudatosan előkészített aknamunkának egyik fő bizonyítéka a Stasi 

szerint a Magyarországra egyre nagyobb számban behozott színes és reklámokkal teli 

nyugati sajtótermékek széles skálája volt, melynek egyetlen célja lehetett, mégpedig a 

nyugati életmód dicsőítése, a kelet-németek megtévesztése és Nyugatra való csábítása.
834

 

Magyarországon felfigyeltek arra a gyakorlatra, hogy magánszállások tulajdonosai 

előszeretettel gyűjtötték ezeket a behozott nyugati újságokat, hogy azokat aztán bérbe adják 

kelet-német turistáknak.
835

 Hasonlóan értékelték a nyugat-német és osztrák televíziók 

adásainak terjedését Csehszlovákiában és Magyarországon.
836

 Egy jelentés meglepve 

számolt be arról, hogy a Balaton partján hatalmas reklámok hirdettek nyugati termékeket és 

cégeket, mint pl. a Lufthansa, Shell, Martini, Lord Extra, amihez hozzájárult a nyugati 

turisták életmódjának és életszínvonalának csábító és a magyar lakosság „szocialista 

erkölcsét megzavaró” hatása is.
837

    

 Az átszervezett operatív csoportok szezonális tevékenységének elemzésében legfőbb 

szempont az átalakuló és egyre rafináltabbá váló ellenséges tevékenységre és annak új 

lehetőségeire adott válaszok hatékonyságának értékelése volt. Az 1972-es összefoglaló 

jelentés megállapította, hogy ugyan sikeres volt, de még nem elégséges az új jelenségekre 
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adott operatív módszerek eredményessége, illetve a kelet-német turisták számának 

növekedésével is lépést kellett volna tartania az ellenőrzés alá vont nyaralók arányának.
838

 

A következő évben pedig „a politikai-operatív munka kvalitatív és kvantitatív javulását” 

állapították meg, pozitívan értékelve a Bulgáriában már korábban alkalmazott módszert, a 

szezonálisan kihelyezett besúgóhálózatként működő telepített idegenvezetők munkáját.
839

 

 Az 1973-as szezon értékelése egy új elemre hívta fel a figyelmet az „ellenséges 

politikai ideológiai aknamunkában”, miszerint a két német állam között életbe lépett 

alapszerződés
840

 aktualitása következtében előtérbe kerültek a német egységre vonatkozó 

témák, illetve az eltérő politikai vélemények.
841

 A jelentések szerint elsősorban az SPD-

FDP kormány szellemiségének megfelelő – vagyis a Stasi értelmezésében ezen pártokkal 

kapcsolatban állók – véleménye volt többségben, a beszélgetések középpontjában az 

újraegyesítés, a németek egysége és a német nép összetartozás-tudatának fenntartása állt. 

Egy balatonfüredi hotelben, ahol kelet- és nyugat-németek egyaránt megszálltak, a bonni 

„Ostpolitik” szellemiségének terjesztése céljából „Az NSZK és az NDK közötti 

kapcsolatok fejlődése”  című prospektusokat helyezett ki valaki – kilétét azonban nem 

sikerült megállapítani; a kiadó a Német-Német Kapcsolatokért Felelős Szövetségi 

Miniszter
842

 volt.
843

  

A politikai viták során megfogalmazódott az a nézet is, miszerint éppen ezek a közös 

nyaralások töltötték meg élettel az Alapszerződést, és rövidesen az NDK-állampolgáraira 

vonatkozóan ugyanazok az utazási rendelkezések lesznek majd érvényben, mint a nyugat-

németek esetében. A különböző politikai nézeteket valló nyugatiak közötti viták is 

megjelentek, egyrészt Willy Brandt érdemeit kiemelve, másrészt viszont vitatva politikája 

valódi eredményeit, a jelentésekben külön megjelent a CDU/CSU párt szimpatizánsainak 

véleménye is.
844

 Az aktuálpolitikai jellegű témák mellett tovább nőtt azon vélemények 

aránya is, melyek a két Németország, sőt, Magyarország és az NDK életszínvonalbeli 

különbségeire hívta fel a kelet-németek figyelmét – amit továbbra is az ellenséges diverzió 

elemeként értékeltek.
845
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Az operatív csoport tapasztalatait összefoglaló jelentésekben felhívták a figyelmet a 

nyugati vendégekkel szemben megfigyelhető feltűnően pozitív és eltúlzott 

vendégszeretetről tanúskodó hozzáállásra – és a kelet-németek elhanyagolására, 

diszkriminatív kiszolgálásukra még az állami szervek részéről is, vagyis már az 1970-es 

évek elején kialakult a „másodosztályú vendégek” jelensége, ami még a Stasinak is 

feltűnt.
846

 Például az IBUSZ által szervezett buszos kirándulásokon az volt a gyakorlat, 

hogy míg a nyugati turisták modern és jól felszerelt buszokkal utazhattak, addig az NDK 

turistákat lerobbant, régi járművekkel szállították. Szóvá tették azt is, hogy a 

kirándulásokon csak a magyarok történelmi hőstetteire vonatkozó információkat kaptak a 

látnivalókkal kapcsolatban, viszont a szocialista időszak vívmányai csak érintőlegesen 

kerültek említésre. Az operatív tisztek nehezményezték azt a gyakorlatot is, miszerint a 

magyar idegenvezetők kifejezetten elősegítették a két Németország állampolgárainak 

találkozását és keveredését pl. éttermekben, vendéglőkben, és ezáltal nem voltak tekintettel 

a kelet-német állam magasabb szempontjaira.
847

 Előfordult olyan eset is, amikor az NDK 

turisták számára lefoglalt kirándulóbuszokon megmaradt üres helyeket nyugat-németekkel 

töltötték fel, vagyis az IBUSZ maga is aktívan hozzájárult a két ország lakóinak közös 

élményeihez.
848

 

Nagyon óvatosan megfogalmazva megjelent a jelentésekben az NDK gyakorlatának 

azon kritikája is, miszerint a torz és a kelet-német turistákra nézve igen hátrányos átváltási 

arány a forint és a kelet-német márka között, valamint a nagyon alacsony beváltható napi 

forint összeg – ekkor 80 Ft – éppen az életszínvonalbeli különbségeket élezte ki a nyaralók 

között, ami így nem csak a nyugatiakkal, hanem még a magyarokkal összehasonlítva is 

feltűnő volt. A torz árfolyam ráadásul lehetőséget adott a nyugat-németeknek arra, hogy az 

NSZK márkát először 1:4 arányban NDK márkára, majd azt megint 1:4 arányban végül 

összesen 16 forintra váltva kétszer annyi forinthoz jussanak, mintha közvetlenül forintra 

váltották volna a nyugat-német márkát.
849

 

A Magyarországon tartózkodó operatív csoport személyi állományáról, a kihelyezett 

főállású tisztekről nem állnak rendelkezésre minden év vonatkozásában konkrét adatok, 

azonban pl. az operatív csoporthoz kihelyezett technikai eszközök leltárából is képet 

kaphatunk a csoport méretéről, tevékenységének mértékéről.
850

 Az 1973-as szezon végén 
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végzett leltár alapján derül ki egyértelműen, hogy az operatív csoportnak már ekkor két 

támaszpontja volt a Balatonnál a budapesti főhadiszállás mellett, mégpedig egyik a déli 

parton Siófokon, a másik pedig az északi parton, Balatonfüreden.
851

  

Az egyes helyszínekre telepített felszerelés az északi parton egy filmfelvevő, egy 

fényképezőgép, egy teleobjektív és egy széles látószögű objektív, egy cigarettatárcába 

rejtett mini fényképezőgép, egy fénymérő és három diktafon.
852

 A déli parton pedig egy 

filmfelvevő, három fényképezőgép, összesen négy objektív, egy pénztárcába épített mini 

fényképező, egy fénymérő és hét darab diktafon volt, ami tükrözi a déli partra jellemző 

nagyobb aktivitást, magasabb turistalétszámot és ebből adódóan az aktívabb 

állambiztonsági jelenlétet és tevékenységet is.
853

 Siófokon volt továbbá egy rádió adóvevő 

és a hangfelvételek lejátszására alkalmas készülék is.
854

  

A Balatonra helyezett technika mellett Budapesten is volt két fényképezőgép, három 

objektív, három diktafon, viszont mivel itt volt az operatív csoport vezetése, csak itt volt a 

filmfelvételek lejátszására és a fényképek előhívására alkalmas technika.
855

 Az 1973-as 

szezonban a magyarországi operatív csoport összesen 90 tekercs Super 8-as filmet, 285 

tekercs filmet, 25 mini-fényképezőgéphez való filmet, három csomag fotópapírt és 60 

csomag előhívó-folyadékot, 6 liter fixáló folyadékot és 12 kg előhíváshoz szükséges fixáló 

sót használt el.
856

 Sajnos azonban csak az 1980-as évek második feléből találhatók 

fényképek az operatív csoport iratai között, a korábbi években elhasznált hatalmas 

mennyiségű Super 8-as film, illetve fénykép, és főleg azok tartalma nem ismert, a levéltári 

állományban nem fellelhető. A leltárhoz kapcsolódó jelentésben hangsúlyozták, hogy 

fényképezőgépet csak konkrét feladat végrehajtásához adtak ki a nem-hivatalos 

munkatársaknak, de egy-egy diktafon folyamatosan volt minden IM-nél a bevetésük 

idején.
857

 

Összességében elmondható, hogy a „meghosszabbított Fal” rendszerének 

professzionális kiépítése, vagyis az operatív csoport 1971-es átszervezését követő években 

nagyon aprólékos munkatervek és értékelő jelentések készültek az egyes idegenforgalmi 

szezonokat megelőző téli-tavaszi, illetve az azokat követő őszi-téli hónapokban, melyek az 
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állambiztonsági operatív munka minden apró gyakorlati részletére, illetve az operatív 

csoport tevékenységének új aspektusaira, új jellegű feladatainak elemzésére is kitértek.  

Az utolsó, tökéletes alapossággal, 40 oldal terjedelemben elkészített összefoglaló 

jelentés az 1974-es szezonról készült, melyben azonban gyakorlatilag csak az adatokkal 

aktualizált, de az előző évek összefoglalóival szinte szó szerint megegyező információkat 

találunk.
858

 A jelentésben a „meghosszabbított Fal” rendszerének értelmében az előző 

évekhez hasonlóan együtt értékelték a csehszlovák, a magyar és a bolgár operatív csoport 

munkáját, mégpedig a korábbi években már megismert szempontok szerint.
859

 A jelentés 

írója maga is megállapította, hogy „az előző évhez képest a turisztikai központokban nem 

történtek alapvető változások az operatív feltételekben.”
860

 

Az 1974-es szezon tapasztalatainak összefoglalója a három ország idegenforgalmi 

adatainak bemutatásával kezdődött, melyben megállapították, hogy csak Magyarország 

esetében nőtt a beutazó NDK-állampolgárok száma 12%-kal, ami éppen az ún. „rész-

szolgáltatások”, vagyis a félpanziós jellegű, kvázi magánszervezésű utak lehetőségeinek 

bővülésével volt magyarázható.
861

 Az 1974. november 24-én lezárt jelentés ezután továbbra 

is ugyanazokat a jellegzetességeket állapította meg a nyugati ellenséges tevékenység 

tekintetében, mint például a két Németország lakosai közötti hasonlóságok és együvé 

tartozásuk hangsúlyozása, a nyugati „szabadság”
862

 dicsőítése. Az korábbi évekhez 

hasonlóan ebben a szezonban is történtek olyan esetek, amikor közvetlenül egy IM-nek 

ajánlottak szökési segítséget nyugati nyaralók.  

Az is jellemző volt, hogy az NSZK-ból szervezett csoportokként érkező turisták 

„ellenséges politikai tevékenysége” ebben a szezonban is sokkal aktívabb volt, mint a 

magánúton érkezőké, amiből a jelentést-tevő már automatizmusként vonta le azt a 

következtetést, hogy az ilyen utak mögött mind financiális, mind ideológiai tekintetben a 

nyugat-német állam ellenséges szervei álltak, illetve egyházi és politikai jellegű ifjúsági 

szervezetek csoportjai voltak.
863

    

A ’74-es szezonban is igen élénk volt a nyugati sajtótermékek – a Stasi szerint – 

tudatos és szisztematikus terjesztése ezeken a nyaralóhelyeken, illetve a helyi szervek 

hibájából gyakran előfordult a kelet- és nyugat-német vendégek keveredése az 

idegenforgalmi programok során. Példaként említett egy ilyen esetet a jelentés, miszerint 

                                                 
858

 BStU MfS HA VI. Nr. 17030. p. 31-71. 
859

 U.o. p. 32-33. 
860

 U.o. p. 38. 
861

 U.o. p. 35. 
862

 A “szabadság” szó az eredeti szövegben szerepel idézőjelben. U.o. p. 36. 
863

 U.o. p. 39.; p. 41. 



204 

 

egy ún. puszta-túrán NDK, NSZK és osztrák állampolgárok vegyesen vettek részt, ahol is a 

hazafelé tartó buszban egy nyugat-német vendég az összes utas tetszésnyilvánítása 

közepette a következőket mondta a mikrofonba: „Hiszen mi mind németek vagyunk. Ma 

milyen szép volt, hogy szögesdrótok és falak nélkül lehettünk együtt. Mi mint németek 

tartsunk össze. A ’nagyok’ intézzék el egymás között a dolgukat. Mi jól megértjük 

egymást!”
864

 

Továbbra is aktívan tevékenykedtek a már korábbról ismert embercsempész bandák, 

akik – legalábbis az ismertté vált esetekben – jellemzően hamis útiokmányokkal próbálták 

ellátni a szökést tervező kelet-németeket, akik jellemzően magánúton érkeztek az operatív 

csoportok által ellenőrzött országokba, miközben az ilyen esetek száma tovább csökkent.
865

 

A jelentés leszögezte, ahogyan az adott év tapasztalatai is igazolták, ez a három ország volt 

a tiltott határátlépési kísérletek fő helyszíne, amiből egyben burkoltan a Főosztály és az 

operatív csoportok létének igazolását is kiolvashatjuk.
866

 A tevékenységük fontosságát és 

eredményességét pedig az is alátámasztotta, hogy az 1974-es szezonban 40%-kal csökkent 

a tiltott határátlépést megkísérlő NDK-állampolgárok száma ebben a három országban.
867

 

Mindezeken túl az operatív csoportok konkrét tevékenységének fontosságát igazolta a 

turisztikai központokban  „a kelet-német nyaralók irányába továbbra is tapasztalható aktív 

nyugat-német kapcsolat-teremtési hajlandóság”, mint pl. a csehszlovákiai fürdőhelyeken 

(Karlovy Vary és környéke), a bolgár fekete-tengeri üdülőhelyeken, a Balaton déli és északi 

partján és Budapesten, illetve különösen az ezeken a területeken működő ifjúsági 

kempingekben.
868

  

A szezonban a testvérszervek segítségével elfogott személyek ügyeinek kiértékelése 

azt igazolta, hogy a sikeres fellépés ebben az évben sokkal inkább az MfS egyéb 

egységeivel való szorosabb együttműködés eredményének tekinthető. Jóval több volt 

ugyanis az olyan eset, amikor az előzetesen, már az NDK-ban operatív feldolgozás alatt 

álló személyekről érkező adatok nyomán történt az elfogás, mint a már Magyarországon, a 

konkrét szökési kísérletről szerzett információ alapján elfogott személy. Összességében 

40%-os csökkenés volt tapasztalható a három ország területén tiltott határátlépés kísérlete 

miatt elfogottak számában, amit a jelentés az NDK-Csehszlovák határon bevezetett 

                                                 
864

 U.o. p. 43. 
865

 U.o. p. 36-37.; p. 46-48. 
866

 U.o. p. 40. 
867

 U.o. p. 48. 
868

 U.o. p. 42. 



205 

 

hatékonyabb politikai-operatív intézkedések alkalmazásával, valamint a Minisztérium 

kerületi szerveinek és főosztályainak hatékonyabb együttműködésével indokolt.
869

  

 Az 1975-ös szezonra vonatkozó javaslatok szerint megszüntetnék azt a gyakorlatot, 

hogy az operatív csoport egyik főállású munkatársa az RDDR képviselőjekénti fedéssel 

dolgozzon, valamint áthelyeznék az operatív csoport vezetőjének főhadiszállását 

Budapestre, a Balatonon pedig csak egy főállású tiszt irányítaná a továbbiakban a csoport 

munkáját.
870

 A tervezet megvalósulásáról azonban már nem számolnak be az iratok. 

Mind az értékeléseket, mind pedig az újabb szezonok előkészítését is jellemző precíz 

alaposság, a több tíz oldalas jelentések és összefoglalók szinte eltűntek az évtized második 

felére, az iratállományban nem tálunk az 1970-es évek első éveiben készültekhez hasonló 

iratokat 1975-től. Ennek oka lehet egyrészt a minisztérium tevékenységére is jellemző belső 

iratselejtezés, másrészt pedig az is, hogy az operatív csoportok tevékenysége egyfajta 

rutinszerűséget vett fel, gördülékenyen működött a csoport kiutazása, telepítése, napi 

tevékenysége, illetve a magyar szervekkel való együttműködése.  
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4.2.4. Besúgóhálózat, IM-állomány az 1970-es években 

 

Az operatív csoport IM-állománya, vagyis a foglalkoztatott besúgók, hálózati személyek 

szempontjából is az 1971-es szezon tekinthető az első professzionálisan előkészített nyár 

főpróbájának. Az aktuális szezont kiértékelő összefoglalókban és a következő nyarat 

előkészítő munkatervekben pedig a nem-hivatalos munkatársak tevékenységének 

eredményeit és tapasztalatait beépítve vonták le a következtetéseket.  

 A szezonális összefoglalókból tudható meg a legtöbb információ az operatív csoport 

nem-hivatalos állományára vonatkozóan is. A legfontosabb változás az IM-ek 

alkalmazásában az első ízben az 1970-es szezonban Bulgária fekete-tengeri partjának 

kempingjeiben alkalmazott ún. „Nessebar modell”, aminek keretében az egyedi 

szervezésben utazó turisták állambiztonsági ellenőrzésére vetettek be turistacsoporton kívül 

kiutazó nem-hivatalos munkatársat.
871

 A módszer sikeresnek bizonyult a privát-

idegenforgalom ellenőrzésének hatékonyabbá válásához, így az 1971-es szezontól kezdve 

minden operatív csoport alkalmazta a módszert, ami egyre elterjedtebbé és általánosabbá, 

végül pedig kizárólagossá vált az idegenforgalom ellenőrzésének eszköztárában a 

következő közel két évtizedben. 

 A kempingekben első alkalommal bevetett besúgók tevékenységének tapasztalatai 

nyomán azonban további finomítások voltak szükségesek az ilyen jellegű „terepmunka” 

esetében. Egyrészt hangsúlyozottan figyelni kellett a hivatásos állomány tájékoztatására a 

bevetésre kerülő nem-hivatalos munkatársakról, valamint a bevetések hatékonyságát 

nagyban javította, ha a mindenkori IM-ek minél hosszabb ideig tudtak a helyszínen, vagyis 

a kempingekben maradni. A jelentés kiemelte, hogy az első év tapasztalatait különösen a 

magyarországi, mégpedig a Balaton körül koncentrálódó és jellemzően egyre nagyobb 

arányban magánszervezésű turistaforgalom ellenőrzésében kellett hasznosítani.
872

 Az IM-

hálózat személyi összetételére és munkájának értékelésére vonatkozóan hangsúlyozták, 

hogy alapvetően szét kellett választani azon nem-hivatalos munkatársak tevékenységét, 

akik utazási irodák alkalmazottai voltak, és utaskísérőként maximum 14 napra utazhattak a 

célországokba, valamint azon IM-ek munkáját, akik helyben telepítve, általában két 

hónapon keresztül folyamatosan alkalmazhatóak voltak.
873
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Az értékelésben több konkrét esetet is ismertettek, melyek főleg a főállásúként az 

idegenforgalomban dolgozó IM-ek esetében mutattak rá ennek a régebbi módszernek a 

korlátaira, míg a kempingekbe kihelyezett besúgókra vonatkozó példák a módszer 

hatékonyságát és sikerességét voltak hivatottak igazolni. Utóbbiak az operatív ellenőrzés 

alatt álló kelet-németek folyamatos megfigyelésében is nagy segítséget jelentettek, mivel 

ezekben az években ezt a feladatot már nem annyira az operatív csoport főállású tisztjei, 

hanem a testvérszervek munkatársai látták el – a jelentés szerint nem olyan alaposan, mint a 

bevetett IM-ek.
874

  

Az egyetlen fejlesztendő eleme a hosszú időre kihelyezett besúgók bevetésének, hogy 

az operatív csoport munkatársai számára alapos és a bevetésre kerülők képességeit 

részletesen bemutató információra lett volna szükségük a hatékony feladatmegosztás 

érdekében.
875

 A jelentés javaslatot tett arra is, hogy a jövőben a Főosztály kérjen segítséget 

a kerületi igazgatóságok VI. osztályaitól további nem-hivatalos munkatársként szezonálisan 

bevethető személyek felkutatásához.
876

 Az elemzés ezen része alapvetően az 1970-es év 

tapasztalatainak kvalitatív értékelésére koncentrált, olyannyira, hogy a bevetett nem-

hivatalos munkatársakra vonatkozóan nem szerepeltek számszerű adatok. 

Az első, új felállásban lezajlott szezonértékelő jelentésnek a besúgók alkalmazására 

vonatkozó legfontosabb megállapítása az volt, hogy az 1971-ben Bulgáriában kipróbált 

módszer az egész szezonban bevetett nem-hivatalos munkatársak esetében bevált és 1972-

től – egészen 1989-ig – Magyarországon is alkalmazták.
877

 Az operatív csoport főállású 

tisztjeinek kiemelt figyelmet kellett szentelniük a besúgóként alkalmazott személyek 

kiválasztására, alkalmasságuk megállapítására, előzetes kiképzésükre és tájékoztatásukra, 

valamint megbízható és pontos fedőtörténetek, vagyis legendák biztosítására az NDK-beli 

és a Balaton körüli tartózkodásuk idejére. A nem-hivatalos munkatársakat el kellett látniuk 

kempingfelszerelésekkel és a testvérszerv segítségével a balatoni kempingben sátorhelyek, 

illetve bungalók foglalását is ők intézték az eredményes operatív munka érdekében.
878

 

Fejlesztendő területként az ifjúsági turizmus operatív ellenőrzését jelölték meg, mivel a 

fiatal turisták növekvő száma ellenére az ilyen csoportokban nem voltak nem-hivatalos 
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munkatársak az első két szezonban, ezt a könnyelműséget pedig nem engedhette meg 

magának a kelet-német állambiztonság.
879

  

A jelentés kitért arra is, hogy a szezonban a Bulgáriában és Magyarországon 

tartózkodó, jellemzően nyaraló MfS-munkatársakkal is jó volt az operatív csoportok 

együttműködése, azonban érkezésükről sok esetben már csak a helyszínen értesültek a 

tisztek, így az ő segítségüknek az igénybe vételére, illetve jelenlétük kihasználására emiatt 

gyakran nem került sor. Meglepőek a számok, miszerint Bulgáriában 348, Magyarországon 

ezzel szemben azonban mindössze 82 főállású Stasi-tiszt volt, többségük feltételezhetően 

nyaralt éppen.
880

 

Az operatív csoportok professzionalizálódásának első éveiben még igyekeztek 

kihasználni a nyaralásukat töltő tisztek és besúgók átvételének és foglalkoztatásának 

lehetőségét, információszerzési, megfigyelési potenciáljukat, azonban az évtized második 

felében és az 1980-as években egyre kevésbé volt jellemző ez a gyakorlat. A főállású MfS 

tisztek külföldi utazási kérelmük beadásakor – hivatalos utasítás alapján – minden esetben 

az NDK Belügyminisztériumát adták meg mint munkahelyet, így őket ezen információ 

alapján ellenőrizték vissza a Stasi személyi osztályán
881

 keresztül, és nem a szervezeten 

belül értesültek hivatali úton a tervezett nyaralások helyéről és idejéről, ahogyan az a nem-

hivatalos munkatársak esetében történt. Ezzel a módszerrel 1971-ben 656 főt ellenőriztek a 

személyzeti osztály segítségével, közülük 497 fő volt valójában a Stasi alkalmazottja. 

Összesen 296 nyaralásra induló hivatásos állambiztonsági tiszt utazásának információit 

továbbították az operatív csoportok vezetői felé, akiknek csak töredéke, 52 fő utazott 

Magyarországra.
882

  

A nem-hivatalos munkatársakat foglalkoztató főosztályoktól érkező információk 

szerint a három országban nyaraló, összesen 1625 IM közül csak 530 fővel történt 

kapcsolatfelvétel, közülük pedig csak 141-en utaztak Magyarországra.
883

 Mind a főállású, 

mind pedig a nem-hivatalos munkatársak esetében megállapították, hogy fokozni kell a 

nyaralásukat töltők potenciális kapacitásának kihasználását, aminek érdekében még 

hatékonyabban meg kellett szervezni a VI. Főosztály koordinációs csoportjának munkáját. 

A nyári szezon idején átvett főállású és nem-hivatalos munkatársak leginkább a kelet- és 

nyugat-német állampolgárok közötti kapcsolatfelvételekről, gyanús jelenségekről, min pl. 
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illegális határátlépés előkészítésére vonatkozó információk gyűjtésében és jelentésében 

segítették az operatív csoportok munkáját, mindezt több példával is illusztrálta a jelentés.
884

  

Az IM-hálózat munkájának értékelése az 1972-es szezonban összekapcsolódott az új 

típusú, egész nyárra kihelyezett turisztikai képviselők rendszerének pozitív 

tapasztalataival.
885

 Bulgária és Csehszlovákia esetében problémát jelentett, hogy a nem-

hivatalos munkatársak állambiztonsági feladatainak ellátását hátráltatta az RDDR által 

rájuk bízott munka mennyisége – vagyis a fedőtevékenység ellátása miatt kevesebb idejük 

maradt a kelet-német turisták hatékony és célzott operatív ellenőrzésére, az operatív tisztek 

által adott konkrét feladatok megoldására.
886

 Ennek ellenére továbbra is az IM-ek bevetését 

tartották a legeredményesebb eszköznek az „ellenséges tevékenység leküzdésében”, a 

legtöbb besúgó kötelességtudóan és céltudatosan végezte munkáját, bár természetesen 

adódtak kivételek is – egy esetben például maga az IM próbálta meg az utazást illegális 

határátlépésre felhasználni.
887

  

A következő évek tapasztalata az volt, hogy azok a besúgók végezték hatékonyabban a 

munkájukat, akiknek már voltak előzetes tapasztalatai a területen és a feladatok ellátásában 

– tehát az eredményesség érdekében érdemes volt az IM-eket több éven keresztül 

ismétlődően is bevetni.
888

 A tapasztalatok arra is rámutattak, hogy a turistacsoportokkal 

együtt utazó besúgókkal gyakorlatilag csak akkor volt lehetséges az utazások során a 

kapcsolatfelvétel, ha azok házastársa is be volt avatva, vagy szintén IM-ként 

tevékenykedett, hiszen egyéb esetben a csoporttól való eltávolodás az azonnali 

dekonspirációt jelentette volna.
889

 Ennek fényében nem meglepő az az adat, miszerint az 

1973-as szezonban Magyarországra utazó 47 IM közül 40 fő egyben 20 házastársat is 

jelentett.
890

 

A három országban bevetett összes nem-hivatalos munkatárs jelentései szerint az 

1973-as szezonban összesen 21 esetben fordult elő, hogy nyugat-német állampolgárok a 

besúgókkal beszélgetve a jobb életszínvonal ecsetelése után felajánlották segítségüket a 

határ illegális átlépéséhez, sőt, az esetek felében nők kapták ezeket az ajánlatokat, 

gyakorlatilag házassági, vagy szerelmi viszonyra vonatkozó ajánlattal együtt tálalva.
891
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Az 1974-es szezont értékelő jelentésben már megjelent Csehszlovákia vonatkozásában 

az a tendencia, ami Magyarország tekintetében majd csak tíz évvel később, az 1980-as évek 

második felétől lesz megfigyelhető, miszerint az egyéni turistaként kiutazó IM-ek költséges 

bevetése helyett inkább az adott országban állandóan, vagy hosszabb ideig tartózkodó 

NDK-állampolgárokat igyekeztek megnyerni nem-hivatalos munkatársként. Az 

összefoglaló azonban leszögezte, hogy alapvetően nagyon jó tapasztalatokat szereztek a 

szezonálisan kihelyezett, turistáknak álcázott IM-ek tekintetében, akik kivétel nélkül nagy 

odaadással és eredményesen végezték titkos munkájukat nyaralásuk idején.
892

 A következő 

szezonra vonatkozó javaslatok között pedig hangsúlyozták, hogy meg kell erősíteni a nem-

hivatalos munkatársak bevetését Budapesten is.
893
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4.2.5. Új feladat: az ifjúsági turizmus állambiztonsági ellenőrzése  

 

Az 1970-es évek első felében új feladatként tűnt fel a fiatalok nyaralásainak ellenőrzése, az 

ifjúsági turizmus operatív feldolgozása és kontrollja. Ennek oka egyrészt a nyaralni induló 

fiatalok növekvő száma, azon belül is az egyéni utak arányának tendenciózus növekedése, 

másrészt viszont a Stasi szerint a célzottan a kelet-német fiatalokra irányuló „ellenséges 

diverziós tevékenység fokozódása” volt.
894

 Az operatív csoporton, vagy a VI. Főosztályon 

belül nem jött létre külön munkacsoport az ifjúsági turizmus ellenőrzésének feladatával, 

külön jelentésekben sem foglalkoztak a kérdéssel, azonban az éves összefoglalókban egyre 

hangsúlyosabban szerepelt a problémakör. 

Az említett okok mellett jelentős volt a fiatalok által elkövetett bűncselekmények, 

többnyire tiltott határátlépési kísérletek növekedése is, pl. 1972-ben 48%-kal nőtt a fiatalok 

szökési kísérleteinek aránya a bolgár és a magyar operatív csoport bevetési területén az 

1971-es adatokhoz képest. A szökést megkísérlők életkori összetétele szerint pedig 48,8%-

uk a 15 és 25 év közötti, és 36%-uk 25 és 40 év közötti fiatalok, illetve fiatal felnőttek 

voltak.
895

 Az embercsempész bandák által átszöktetni próbált személyek között is 

többségben voltak a 16-25, illetve a 26-40 évesek, az 1972-ben ismertté vált esetek 63%-a 

érintett fiatalokat.
896

 Ugyanez a megállapítás igaz az összes tiltott határátlépési esetre, 

Bulgária és Magyarország vonatkozásában együttesen 48%, vagyis 178 fő volt 19 és 25 év 

közötti fiatal.
897

 Ezek az arányok a későbbi években is jellemzőek maradtak, a szökést 

megkísérlők aránya a 18-25 éves korosztályban 1973-ban 40%, míg a 25-40 évesek között 

35% volt.
898

 

 A fiatalok mint munkaerő, vagy ha szakképzésben, felsőoktatásban tanultak éppen, 

akkor mint majdani szakképzett – ezáltal még értékesebb – munkaerő, a gyermekvállalással 

pedig mint a társadalmi reprodukciót biztosító csoport kiemelten fontosak voltak az NDK 

léte szempontjából. Az 1970-es évek első éveiben a nyugat-német életszínvonal és szakmai 

lehetőségek általánosan jobb szintje, vagyis a nyugati életmód csábítása mellett az 1968-as 

év eseményeiben kicsúcsosodó „ifjúsági probléma”, vagyis a zenei és kulturális életben 

lezajlott ifjúsági forradalom és eredményei, egy sokkal szabadabb világ léte is jelentős 

vonzerőként hatott. Az NDK-ban azonban már az 1960-as évek közepétől erőszakos 
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fellépéssel válaszolt az államhatalom az ifjúsági lázadásra, mint pl. zenekarok és rádióadók 

betiltása, szórakozóhelyek bezáratása, a renitens fiatalkorúakat pedig többéves 

nevelőtáborokban való elzárással büntették.
899

  

Magyarország az 1970-es évek első felében vált a szabadság szimbólumává a kelet-

német fiatalok számára, ahol a balatoni strandok és kempingek világa, a szabad zenei élet, a 

nyugati fiatalokkal való spontán és szabad, illetve szabadnak hitt találkozások 

megvalósulhattak. A Balaton-parton tartott nyári koncertsorozatok, a KISZ és annak 

ifjúsági utazási irodája, az Expressz által szervezett programok egy addig ismeretlen világot 

jelentettek az NDK-s fiataloknak, ahol az otthoni rendőrállamhoz viszonyítva szabadon 

lehetett vadkempingezni, bátran lehetett nyugati fiatalokkal beszélgetni, vagy közös 

programokat szervezni. Budapesten kaphatóak voltak olyan ruhadarabok, hanglemezek, sőt, 

az idegen nyelvű könyvesboltokban olyan német irodalom is, ami az NDK-ban csak 

nehezen, vagy egyáltalán nem volt beszerezhető.
900

 A fiatalok tehát nem csak az eleve 

szerényebb lehetőségeik és a szigorúbb előírások miatt spóroltak, hanem hogy 

megvásárolhassanak olyan dolgokat, amiket odahaza nem.
901

  

A „meghosszabbított Fal” rendszere, vagyis az NDK-ból való disszidálási lehetőségek 

kiszűrésének és megakadályozásának szempontjából a célzott és a spontán nyugati fellazító 

politika, és az egyre szabadabb magyarországi viszonyokból adódó állambiztonsági 

veszélyek mellett legfontosabbak a kelet- és nyugat-német fiatalok között kialakuló 

szerelmi kapcsolatok voltak, hiszen azok valóban gyakran vezethettek szökési 

kísérletekhez.
902

 A kelet-német állambiztonság operatív csoportja már az 1960-as évek 

második felében felfigyelt az ifjúságot veszélyeztető helyzetekre, azonban az új veszélyekre 

adott operatív válaszok csak a csoport átszervezése nyomán jelentek meg, így a 

professzionálissá váló működés egyik első sikereként könyvelhették el azokat.  

 Először az 1972-es szezon jelentéseiben szerepelt a balatonföldvári Expressz ifjúsági 

tábor és a siófoki ún. „KEK” kemping, ahol együtt nyaraltak kelet- és nyugat-német 

fiatalok, illetve célzottan az NDK ifjúságra irányuló ellenséges tevékenységet figyeltek 

meg.
903

 Tipikusnak mondhatóak azok az esetek, amikor nyugat-német szervezésben, de 

közösen táboroztak a két Németország fiataljai, akár egy ifjúsági, egy politikai vagy egy 
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egyházi szervezet rendezésében.
904

 Előfordult, hogy a közös nyaralás szervezői hosszabb 

időre egy-egy kempingben maradtak, és 2-3 turnust is leszerveztek egymás után, a hivatalos 

foglalásokban pedig nem is jelent meg a kelet-német fiatalok neve, illetve bármilyen 

személyes adata. A fiatalok körében is terjedt és egyre gyakoribbá vált az aktív 

kapcsolatépítés, azok fenntartására való törekvés, levelezési kapcsolatok keresése, valamint 

a nyugati sajtótermékek terjesztése, mint pl. a Der Spiegel és a Quick című képes újság.
905

  

 A német-német ifjúsági nyaralásokat szervező csoportok között az egyházi (katolikus 

és evangélikus) közösségek, valamint főként baloldali pártok ifjúsági szervezetei tűntek fel, 

utóbbi jelenséggel pedig nem igazán tudtak mit kezdeni a Stasi munkatársai. Ilyen volt pl. a 

frankfurti „ifjú szakszervezetisek” három csoportja, akik szintén a földvári és a siófoki 

kempingekben táboroztak.
906

 A siófoki kempingben egy váltott őrökkel védett, alakzatba 

rendezett, már-már katonai jellegű kis tábort is megfigyeltek, amit olyan jól sikerült őriznie 

a résztvevőknek, hogy a külső megfigyelésen kívül semmilyen információt nem sikerült 

szerezni a csoportról, vagy annak szervezőiről, mivel minden külső közeledést határozottan 

elutasítottak.
907

  

Az ilyen jellegű nyaralások szervezettsége, előkészítettsége és ismétlődése volt az 

operatív csoport tisztjei szerint a legveszélyesebb, több esetben kiderült ugyanis, hogy a 

megelőző években már más szocialista országokban is sikeresen szerveztek ugyanilyen 

közös nyaralásokat, pl. Csehszlovákiában.
908

 Az operatív csoportok együttműködése révén 

még azt is sikerült kideríteni, hogy egy ilyen közös csehszlovákiai nyaralást az alsó-

szászországi Kulturális Minisztérium finanszírozott, ami csak tovább erősítette azt a 

meggyőződést, miszerint állami szinten szervezett, jól előkészített, tudatos ellenséges 

tevékenységről és fellazító politikáról volt szó – ahogyan a Stasi szerint minden ilyen közös 

nyaralás esetében.
909

 A jelenség teljes körű felderítése érdekében minden, a szervezésben 

részt vevő nyugat-német állampolgárt ellenőriztettek az MfS központi adatbázisában, 

akinek személyes adatait sikerült megszerezni, ám pl. az 1972-es szezonban egyik esetben 

sem találtak korábbi tevékenységre vonatkozó adatokat.
910
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A zárt csoportban táborozók mellett veszélyesnek minősültek azok – a főként szintén 

baloldali jellegű – nyugat-német szervezetek, illetve csoportvezetők, akik aktívan keresték 

a kapcsolatot a kelet-német nyaralókkal, és kifejezetten törekedtek közös esti beszélgetések 

és politikai vitakörök szervezésére.
911

 Az ilyen beszélgetések meghirdetett témái között 

kiemelten szerepelt pl. Nyugat-Berlin helyzete, utazási szabályozások, az NDK oktatási és 

szociális rendszere, valamint a kelet-német szakszervezeti mozgalom fejlődése 1945 

után.
912

 Egy, az ifjúsági szakszervezeti csoport közelében aktív nem-hivatalos munkatárs 

révén sikerült megszerezni a terjesztett propagandaanyagokat is, mint pl. a „Nők a 

forradalmi harcban” és a „Nőtanácsok a szociáldemokráciában” című kiadványokat, 

melyek a tábor napközbeni előadásainak anyagát képezték, és a tisztek értékelése szerint 

radikális baloldali nézeteket tükröztek.
913

   

Az 1972-es szezon összefoglaló jelentésében megállapították azt is, hogy az ifjúsági 

turizmus terén a megelőző évekhez képest továbbra sem volt kielégítő mértékű az 

állambiztonsági ellenőrzés, a szezonban pedig még mindig csak a Magyarországra utazó 

turistacsoportokban való bevetésre alkalmas IM-jelöltek felkutatása zajlott. Az 1971-es év 

tapasztalatai alapján azonban már sikeresen alkalmaztak FDJ
914

-tagokat a fiatal kelet-

németek ellen irányuló ellenséges tevékenység felderítésére magyar és bulgáriai 

kempingekben.
915

 Sikeresnek ítélték meg azt a gyakorlatot is, hogy az MfS állományában 

álló, felsőfokú tanulmányokat folytató és a Balatonnál nyaraló egyetemistákat is megbíztak 

operatív feladatokkal, azonban a „belső erőforrások” mozgósítása még mindig kevésnek 

bizonyult a fiatalságot érő támadások feltárásában és leküzdésében.
916

 

Az 1973-as szezonban ugyan történtek már előrelépések a nyaraló ifjúság operatív 

védelme érdekében, azonban az összefoglaló jelentés ezt még mindig nem értékelte 

megfelelőnek. A sikeresebb elhárítás érdekében több IM bevetését tartották szükségesnek, 

ennek módjaként pedig a kerületi igazgatóságok VI. osztályain keresztül megszervezendő 

hatékonyabb tippkutatást és hosszabb időszakokra, minimum 3 hétre utazó besúgók 

beszervezését javasolták.
917
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 Egy, az 1970-es évek első felének Magyarországra irányuló kelet-német 

idegenforgalmát elemző jelentés is kiemelten foglalkozott az ifjúságot veszélyeztető 

jelenségekkel, mégpedig a feltűnően aktív nyugat-német ifjúsági szervezetek által kifejtett 

ellenséges tevékenység elemzésével.
918

 A nyugati politikai jellegű ifjúsági szervezetek 

jelenlétének legalaposabban megfigyelt területe a kelet-német fiatalokkal való élénk 

kapcsolatépítés és -ápolás volt, melynek a Stasi szerint „feltételezhető célja az NDK-

állampolgárok kicsempészésének előkészítése”
919

 volt.  

 A Balaton környéki üdülőhelyek közül az ifjúsági turizmus szempontjából kiemelten 

fontos volt Balatonfüred, Balatonföldvár, Almádi, Szemes és Fonyód, ahol a legnagyobb,  

fiatalok által sűrűn látogatott kempingek működtek, és a nyugati ifjúsági szervezetek 

tevékenysége is ide koncentrálódott.
920

 A rendszeresen Magyarországra érkező nyugat-

német ifjúsági szervezetek között egyházi, szakszervezeti, üzemi, valamint regionális 

jellegű, vagy egy-egy nagyvároshoz kapcsolódó egyesületek is előfordultak.
921

  

A balatoni nyaralásokat szervező csoportok képviselőiről – és tevékenységükről 

általában – szinte minden esetben revansista, jobboldali radikális és szocializmus-ellenes 

nézetek és propaganda terjesztését feltételezték.
922

 Bizonyítottnak tartották azt is, hogy 

minden ilyen szervezet mögött a szövetségi kormányzat jelentős anyagi támogatása állt, 

mégpedig nem csak az utazás és a balatoni tartózkodás költségeit fizették, hanem még 

honoráriumot is kaptak a résztvevők.
923

 Egy nyugat-berlini szervezet, az Európa Klub 

esetében megállapították, hogy a kifejezetten magyarországi nyaralásokra specializálódott 

csoport információs jelentéseket is küldött a bonni külügyminisztériumnak a nyaralás 

finanszírozása ellenében.
924

 Több esetben egyéni beutazókként érkeztek a nyugat-német 

fiatalok a Balatonhoz, így azonosításuk, a mögöttük álló szervezetek felderítése további 

nehézséget okozott az operatív csoport számára.
925

 

A magyarországi nyaralásokat szervező ifjúsági szervezetek szórólapjaiban 

kifejezetten úgy reklámozták az utakat, hogy a „szocialista országokban lehetőség nyílik 

keleti és nyugati fiatalok közötti találkozókra”.
926

 Egy esetben egy nyugati szervezetnek 
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sikerült a balatonföldvári ifjúsági kempingben spontán módon egy össznémet focicsapatot 

felállítani, akik ráadásul egy szovjet turistacsoport ellen játszottak!
927

 

Az 1974-es szezontól kezdve az ifjúsági turizmus ellenőrzése – ha ez egyáltalán még 

lehetséges volt – az eddigiekhez képest is tovább professzionalizálódott. A Minisztériumon 

belül minden egyes főosztály önálló FDJ-alapszervezettel rendelkezett, így gyakorlatilag 

kézenfekvőnek tűnt az ötlet, hogy a VI. Főosztály főállású fiatal munkatársait az FDJ-

szervezet keretein belül, hivatalosan is megbízták a magyarországi, konkrétan pedig a 

Balaton környéki kempingek operatív ellenőrzésével.
928

  

Ezt a feladatot egy 1974. február 14-én kelt ún. „harci megbízatás” keretében ruházták 

a VI. Főosztály FDJ alapszervezetére, mégpedig az „FDJ-kezdeményezés – 25 éves az 

NDK” és az ekkor új kelet-német ifjúsági törvény szellemében, aminek értelmében az 

ifjúság nagyobb bizalmat kapott az állam és a párt vezetése részéről, valamint aktívabban 

bevonták a fiatalokat az ország építése érdekében kitűzött célok elérésébe. A Fritz 

Schmenkelről elnevezett FDJ-egységet a VI. Főosztály feladatainak magasabb színvonalú 

teljesítése érdekében, és az alapszervezet eddigi teljesítményének elismerése szellemében a 

„Magyar Népköztársaság kiemelt jelentőségű kempingjeinek, mint ifjúsági objektumoknak 

az operatív biztosításával” bízta meg a Főosztály vezetője, Fiedler ezredes.
929

  

A megbízatás értelmében az FDJ alapegység maga volt felelős a rábízott feladat 

megszervezéséért, végrehajtásáért, elszámolható lebonyolításáért, valamint a bevezetett 

intézkedések ellenőrzéséért. A feladat lényege pedig abban állt, hogy a Magyarországra 

telepített operatív csoporttal együttműködve „fiatalos lendülettel” hajtsák végre a politikai-

operatív szempontból kiemelt jelentőségű helyszínek biztosítását.
930

  

A megbízatásban rögzített feladatok végrehajtásáról az első években nem maradtak 

fenn iratok a VI. Főosztály dokumentumai között, azonban az 1978-as szezont előkészítő 

tervezetből kiderül, hogy a korábbi években is eredményes volt az FDJ-alapszervezet 

tevékenysége.
931

 A terv szerint öt egymást követő kéthetes turnusban, párban nyaraló, 

egyben FDJ-tagságú fiatal tisztek látták volna el az elkövetkező szezonban is az ifjúsági 

kempingek operatív biztosítását. A munkaterv rögzítette egyrészt, hogy házaspárok is 

utazhattak a feladat végrehajtására, de csak ha nem volt még gyermekük, illetve, hogy az 

addigi tapasztalatok alapján továbbra is folytatták azt a gyakorlatot, miszerint a fiatal tisztek 

                                                 
927

 U.o.  
928

 BStU MfS HA VI. Nr. 16453. p. 3. 
929

 U.o.  
930

 U.o. 
931

 U.o. p. 4. 



217 

 

saját gépkocsijukkal utaztak, és amennyiben nem rendelkeztek saját kempingfelszereléssel, 

úgy a Stasi raktárából bérelhették a szükséges sátrakat, kempingbútorokat, gyorsfőzőket. 

Az ily módon munkaként értelmezett két hetes balatoni nyaralás útiköltségét – 

természetesen – megtérítette a Minisztérium.
932
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4.3. A magyar és az NDK állambiztonsági szervek együttműködése az 1970-es években  

 

 

Az 1970-es években vált jellemzővé az operatív csoport munkájában és a két szerv közötti 

együttműködésben az a tendencia, miszerint az egyes területek állambiztonsági 

ellenőrzéséért felelős főosztályok külön, egymástól függetlenül, gyakorlatilag 

párhuzamosan álltak kapcsolatban a BM illetékes osztályaival, külön tartották 

együttműködési tárgyalásaikat, külön megállapodásokat írtak alá, ami néha össze is zavarta 

a magyar állambiztonsági szerveket. Az utasforgalom ellenőrzésére szakosodott főosztály 

mellett az együttműködésekben résztvevő legfontosabb egység továbbra is a IX. Főosztály, 

vagyis a Vizsgálati Főosztály, valamint a gazdasági élet ellenőrzéséért felelős XVIII. 

Főosztály volt, ennek megfelelően ezen két egység iratai között található a legtöbb 

dokumentum a két szerv együttműködésére vonatkozóan – természetesen a VI. Főosztály és 

a X. Osztály iratállományai után. 

A két szerv között a Magyarországra utazó kelet-német turisták ellenőrzésére 

vonatkozó együttműködés az MfS operatív csoportjának 1970-es átszervezésével, 

munkájának professzionalizálódásával párhuzamosan vált egyre gördülékenyebbé és 

intenzívebbé. Azonban már ebben az időszakban is megfigyelhető a magyar állambiztonság 

érdeklődésének áthelyeződése, egyre jellemzőbb, hogy az MfS munkatársai szabadon, a 

magyar szervek tudtával és segítségével, de már aktív közreműködésük nélkül dolgoztak a 

fővárosban, illetve a Balaton partján.  

Az 1971-es szezon eredményeit értékelő jelentésben részletesen elemezték a 

testvérszervekkel való együttműködés eredményeit, hatékonyságát és gyenge pontjait is.
933

 

Az operatív csoportok bulgáriai és magyarországi bevetésének 1971-es szezonra vonatkozó 

adatai egyfajta fordított kapcsolatot mutatnak. Míg a kihelyezett tisztek 80 esetben adtak át 

információt a bolgár, és csak 26 esetben a magyar testvérszerveknek, addig a bolgár 

állambiztonság 180 esetben adott át adatokat, a BM munkatársai pedig 420 esetben 

segítették információval az operatív munkát.
934

 Csak a két egységre együttesen vonatkozó 

adat található arról, hogy összesen 10 esetben történt közös akció, mégpedig a 

testvérszervekkel közösen végrehajtott szobalehallgatás a két ország területén.
935
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 Az együttműködés, illetve az operatív csoportok szempontjából legjellemzőbb 

segítségnyújtás az NDK, vagy nyugat-német állampolgárok ellen bevezetett operatív 

ellenőrzési intézkedések, vagyis megfigyelések, egyéni turisták tartózkodási idejére és 

helyére vonatkozó információk átadása, valamint tiltott határátlépés kísérleteinek aktív 

megakadályozása volt.
936

 Jellemző példa, amikor az operatív csoport által foglalkoztatott 

nem-hivatalos munkatársaktól származó, tiltott határátlépés kísérletére vonatkozó 

információt a magyar szervek felé továbbítottak. Mivel az MfS munkatársai 

Magyarországon nem intézkedhettek, tehát pl. nem tartóztathattak le valakit, így az 

információ a  BM-en belül a Határőrséggel együttműködve vált értékessé, vagyis 

megakadályozható volt egy tervezett illegális határátlépés. Több esetben mélységi 

ellenőrzés során, gyakran pedig az útiokmányok, vagy járművek szokásosnál is alaposabb 

ellenőrzése révén sikerült az akció.
937

 

A tiltott határátlépés kísérlete közben elfogott NDK-állampolgárok ügyében mindkét 

ország állambiztonsági szervei vizsgálati osztályaival kiemelkedően jónak minősítették az 

együttműködést, hasonlóan értékelték a nyaralóhelyeken tartózkodó összekötő tisztekkel és 

az útlevél-ellenőrző osztályokkal való kapcsolatot. Nem voltak elégedettek azonban a 

testvérszervek operatív ellenőrzésekben, vagyis egy konkrét célszemély megfigyelésében 

való részvételével, mivel a közös akciók mellett több esetben adtak le ilyen irányú konkrét 

kéréseket a testvérszervek felé, akik azonban rendelkezésre álló technikai eszközök és 

személyi állomány hiányára hivatkozva ezeket egyetlen esetben sem teljesítették.
938

  

Ez a tapasztalat azzal a következménnyel járt, hogy a Stasi operatív csoportja 

megvizsgáltatta annak lehetőségét, hogy az ilyen feladatokat egyre inkább maguk lássák el, 

mind a technikai eszközök, mind pedig a személyi állomány vonatkozásában.
939

 Emellett az 

1971-es szezon értékelésében merült fel először annak igénye, hogy amikor szezonálisan 

nem tartózkodott az operatív csoport Magyarországon, akkor havonta utazzon Budapestre 

egy-egy operatív tiszt a folyó ügyek megbeszélése, a felhalmozódó információk és 

tapasztalatok cseréje céljából.
940

 Az 1975-ös szezontól kezdve az operatív csoport 

vezetőjének főhadiszállása ugyan Budapestre került,
941

 de feltehetően csak egy évtizeddel 

később, az 1980-as évek közepén lett állandóan Budapesten tartózkodó egysége az így 

gyakorlatilag szezonálisan felduzzasztott operatív csoportnak. 
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Az 1970-es évek első felében folyamatosan javulónak értékelték a magyar szervekkel 

való együttműködést az operatív csoport munkájának támogatása szempontjából is, 

kiemelve a szezonális jelenlétet előkészítő megbeszélések hatékonyságát, 

eredményességét.
942

 Az együttműködések leghatékonyabb területeként az embercsempész 

bandák tevékenységének sikeres leküzdését nevezték meg, miközben továbbra is ez maradt 

az együttműködések fő területe.
943

 

 Az 1972-es szezon után is tartottak értékelő megbeszélést a VI. Főosztály és a BM II. 

Főcsoportfőnökség munkatársai, melyen alapvetően pozitívan értékelték az együttműködés 

fejlődését.
944

 Az addig elért eredmények mellett azonban továbbra is hangsúlyozták az 

operatív csoport főállású és nem-hivatalos munkatársaira vonatkozóan a létszámbeli 

növekedés szükségességét, az együttműködés hatékonyságának további fokozását, valamint 

az operatív csoport által használható konspiratív lakások számának a növelését.
945

  

Az együttműködés legsikeresebb és a kelet-német fél által is legpozitívabban értékelt 

része az információkérésekre adott gyors válaszok, körözési listák átadása, nyugati utazási 

irodák alkalmazottaira, hírszerző-gyanús személyekre vonatkozó információk és adatok 

átadása volt.
946

 A jó tapasztalatok és a hatékony együttműködés persze nem zárta ki, hogy 

az évről évre ismétlődő összefoglalókban és javaslatokban ne hangsúlyozzák az 

információcsere hatékonyságának kvalitatív és kvantitatív jellegű javítását, valamint a 

futárposta és a találkozókra használt lakások fedésének eredményesebbé tételét a jobb 

konspiráció érdekében.
947

 A főállású operatív tisztek számára bérelt lakások 

kiválasztásában és a bérlés megszervezésében aktívan közreműködött a magyar 

testvérszerv, valamint a Stasi kilátásba helyezte annak lehetőségét, hogy egy beépítetlen 

területet vásárolnának a Balaton partján a tisztek elhelyezése céljából.
948

 

Pozitívan értékelték, hogy a testvérszerv részéről közvetlenül az egyes megyei rendőr-

főkapitányságokon kijelölt összekötőtisztekkel való kapcsolattartás jelentősen lerövidítette 

az információáramlást, ami nagyban hozzájárult a közös munka hatékonyságának a 

növeléséhez. Az 1970-es évek elejének gyakorlata szerint a két szerv a besúgóhálózata 

révén tudomására jutott releváns információkat igyekezett minél hamarabb megosztani a 
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másik féllel, amit szintén nagyon pozitívan értékeltek az operatív csoport tagjai.
949

 Az 

idegenforgalom operatív ellenőrzésében nyújtott segítség mellett a két szerv 

együttműködött az 1972. március 25-én Budapesten rendezett Magyarország – NSZK 

futballmeccs operatív biztosításában, provokációk megelőzésében is.
950

  

 Az 1970-es évek első éveiben a két állambiztonsági szerv közötti együttműködési 

tárgyalások egyik területe a gyakori sikeres illegális határátlépések miatt a légi forgalomban 

kilépő turisták ellenőrzésének szigorítása, vagyis a budapesti és a kelet-berlini 

repülőtereken való közös útlevél-ellenőrzésre vonatkozó egyezmény előkészítése volt.
951

 

Az állambiztonsági és határőrizeti szervek gyakran csak nyugat-német sajtóhírekből 

értesültek egy-egy sikeres embercsempész akcióról, melyeket hamisított nyugati 

útlevelekkel és az NSZK-ban megvásárolt oda-vissza szóló repülőjegyekkel hajtottak végre 

a budapesti Ferihegyi repülőtéren keresztül.
952

 

 Az 1974-es szezont értékelő jelentés hangsúlyozta, hogy „a VI. Főosztály operatív 

csoportjai és a testvérszervek között egy „igazi csekista együttműködés” alakult ki, amit 

áthatott a bajtársi és szakmai hangulat.”
953

 Az összefoglaló szerint semmilyen probléma 

nem merült fel a közös munkában, amelynek fő területei az embercsempész bandák és az 

ellenséges diverzió elleni közös fellépés volt – természetesen a turista- és utasforgalom 

általános ellenőrzése mellett.
954

 A jelentés is tükrözi azt a tendenciát, miszerint az 1970-es 

évek közepére megteremtődtek a gördülékeny és zökkenőmentes állambiztonsági 

együttműködés keretei, ami a napi szintű gyakorlatban is megmutatkozott.  
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4.3.1. Egy tervezett együttműködési megállapodás 1974-ben 

 

A két szerv együttműködésére vonatkozó újabb megállapodást 1974 szeptemberében írták 

volna alá, azonban a fennmaradt dokumentumok között nem találunk magyarázatot arra, 

hogy miért maradt aláíratlanul az egyezmény.
955

 A dokumentum a Nemzetközi Kapcsolatok 

Osztály iratai között található meg, egy aláírásra előkészített, díszmappában lefűzött 

példányban. Nincs válasz arra a kérdésre sem, hogy az aláírandó irat miért csak magyar 

nyelven készült el, és miért hiányzik a nemzetközi szerződéseknél megszokott fordítás. 

Kérdéses az is, hogy miért nem szerepel az aláírásra előkészített dokumentum az MfS Abt. 

X., vagy bármely másik kelet-berlini állambiztonsági egység iratai között, miért nincsenek 

nyomai a tervezet előkészítésének. Mivel az egyezmény aláírására csak 1981 

novemberében került sor, így az abban rögzített gyakorlati jellegű részleteket az 1980-as 

éveket tárgyaló fejezetben mutatom be.  

A tervezett egyezmény szövege jóval rövidebb a korábbi, 1963-ban megkötött 

megállapodásénál, első része pedig csak az addigi együttműködés eredményességét 

méltatta, majd pedig szinte szó szerint megismételte az előző két megállapodásban foglalt 

feladatokat és együttműködési lehetőségeket, területeket. Ennek ellenére már az első 

mondatokon tükröződik a nemzetközi kapcsolatok átalakulása, a felek szerint ugyanis az 

együttműködés „fontos tényezőt alkot az NDK, az MNK és a szocialista közösség más 

államai biztonságának biztosításával kapcsolatos feladataik megoldásában, valamint az 

európai kontinens békéjének megőrzésében és megszilárdításában.”
 956

 Érdekes azonban, 

hogy az állambiztonsági együttműködések szempontjából 1974-ben érvényes nemzetközi 

helyzet is változatlanul érvényes maradhatott egészen 1981-ig, amikor is módosítás nélkül 

írták alá a hét évig „jegelt” egyezményt.
957

 

Az együttműködés megszilárdításának szándéka mögött mind 1974-ben, mind pedig 

1981-ben – az 1963-as egyezményben foglaltakhoz hasonlóan – az „imperialista államok 

ideológiai diverziós titkos szolgálatai és központjai felforgató tevékenysége elleni harc” 

állt. Céljuk pedig továbbra is a hatékonyabb közös küzdelem érdekében folytatott 

együttműködés és kölcsönös segítségnyújtás fokozása volt a két állam között 1967-ben 

megkötött barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződéssel 
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összhangban.
958

 A hangzatos bevezető mondatokban foglalt gondolatok az európai béke 

megőrzéséről azonban egyáltalán nem tükröződtek a szerződésben rögzíteni tervezett 

feladatokban. 

Továbbra is első helyen említették a politikai, katonai és gazdasági hírszerzés terén 

való együttműködést, valamint a két szerv által beszerzett legújabb technikai eszközökről 

szóló információk és tapasztalatok cseréjét.
959

 A jövőben is tájékoztatni tervezték egymást  

az „ellenség és az ideológiai diverziós szervek” munkamódszereiről, tervezett akcióiról, 

provokációiról, leleplezett ügynökeiről, a „cionista központok, a reakciós emigráns- és más 

szervezetek, egyházi szövetségek és szekták tevékenységéről”, azok ügynökeiről,  

kádereiről és központjairól, valamint a „két fél által felderítendő államok operatív 

helyzetéről.”
960
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4.3.2. A „Balaton” Munka dosszié  

 

A VI. Főosztály szezonális összefoglalói
961

 és az idegenforgalom állambiztonsági 

ellenőrzésében folytatott együttműködés adatai alapján az 1970-es éveket, különösen pedig 

az évtized első felét a gördülékeny és zökkenőmentes, baráti együttműködés időszakának 

nevezhetjük, a magyar belügyi szerveknek a korabeli idegenforgalom ellenőrzésére 

vonatkozó iratai azonban már árulkodnak az állambiztonság figyelmének áthelyeződéséről.  

Az 1950-es évek végének, a ’60-as évek első felének aktív állambiztonsági 

ellenőrzésétől, az ellenségképek részletes kategorizálásától az 1980-as évek már-már 

ellenőrizhetetlenné váló tömegturizmusához vezető folyamatban az 1970-es évek jelentette 

az átmenetet. Ebben az évtizedben a belügyi szervek már felhagytak a legálisan beutazó 

turisták közötti ellenségek és kémek szisztematikus keresésével, figyelmük egyre inkább 

azok felé fordult, akik valóban bűncselekményeket szándékoztak elkövetni az országban: 

csempészést, embercsempészést folytattak, vagy terveztek, valuta-bűntetteket, közlekedési 

kihágásokat követtek el, stb.
962

  

A beutazó nyugatiak és a Balatonnál találkozó németek aktív megfigyelése is 

fokozatosan kikerült a magyar állambiztonság érdeklődésének elsődleges köréből ebben az 

évtizedben – miközben a kelet-német állambiztonsági szervek szempontjából oly fontos 

együttműködés, illetve operatív csoportjuk tevékenységének támogatása zökkenőmentesen 

zajlott. A magyar belügyi figyelem hangsúlya a kiemelt üdülőkörzetekben élő magyar 

állampolgárok nyugati kapcsolataira, esetleges disszidálási, házasodási terveinek 

felderítésére helyeződött át.   

A magyar szervek által a Stasinak nyújtott segítség mellett az átalakuló, áthelyeződő 

állambiztonsági érdeklődésre is kitűnő példa a „Balaton” Munka dosszié,
963

 melyben a 

Fonyód-alsóbélatelepi Napsugár Kemping portásnőjének jelentéseit olvashatjuk 1970 és 

1979 között a kempingben nyaralókról, valamint munkatársairól, a falu lakóiról, 

ismerőseiről. Ezen közel egy évtizedes időszak jelentései, illetve az azokat értékelő 

megjegyzések és az ügynök számára adott további feladatok jól példázzák az 

állambiztonság figyelmének áthelyeződését. Sajnos csak az ügynöki jelentéseket tartalmazó 

munkadosszié maradt fenn, „Balaton” beszervezési dossziéja nem található meg a levéltári 

állományban.  
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 Például: BStU MfS HA VI. Nr.17030. 
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 Juhász – Szabó, 1973. p. 19-24. 
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 ÁBTL 3.1.2. M-39326 „Balaton” Munka dosszié. 
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A BM Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság siófoki III/II. alosztálya által 

beszervezett „Balaton” fedőnevű ügynök foglalkoztatásának első időszakában – a kelet-

német állambiztonsági szervekkel való együttműködésnek is megfelelően – a  kempingben 

zavartalanul együtt nyaraló kelet- és nyugat-németekről adott információkat, ahogyan ezt az 

1970. szeptember 2-án adott első jelentésében is olvashatjuk:  

„Ismerősöm révén tudomásomra jutott, hogy a bélatepeli „Napsugár” nyaralótelepen 

tartózkodott: 1970. VIII.8-22.-ig a 3-as faházban K. H. /:szig.sz., Víz.sz./ Nyugat-berlini 

lakós, leánya: K. E. /:szig.sz., Víz.sz./ szintén Nyugat-berlini lakós fia:  

 K. O. /:szig.sz./ NDK áp. társaságában volt még H. E. /:szig.sz./ szintén NDK-

állampolgár. (…) 

A faházat K. H. a „HELIOS” ny.berlini utazási irodán keresztül bérelte ki 4 fő részére. 

Itt-tartózkodásuk alatt kisebb kirándulásokat tettek a környéken. Sem telefonon, sem 

személyesen nem kereste őket senki. Távozáskor azt a kijelentést tették, hogy jövőre 1971-

ben is szándékozni (jönnek) ugyanide.”
964

  

A jelentés értékelése szerint „az inf. beszervezése utáni jelentésben, feladatának 

megfelelően a „Napsugár” Nyaralótelepen általa felderített NSZK-NDK kapcsolat 

jellegéről ad jelentést.”
965

 A két testvérszerv együttműködésére utal a jelentés végén 

rögzített intézkedés is: „A jelentésben szereplő személyekre tájékoztatom az NDK. ÁB.-i 

szervek siófoki képviselőjét. A jelentés egy példányát az „NDK” dossziéban helyezem el, 

kiegészített adatokkal.”
966

 Az ügynök „továbbra is feladatul kapta (…) a nyaraló telepen 

létre jött NDK-NSZK találkozók dokumentálását, jellegének megállapítását, a felmerült 

személyek magatartásának a figyelemmel kísérését, kapcsolataik megállapítását a 

beszervezés során megadott szempontok szerint.”
967

 

Az ügynök még négy alkalommal adott hasonló jelentéseket, melyek szinte szó szerint 

megegyezőek voltak első jelentésével, tartalmukban pedig több esetben a szezonban 

korábban megvalósult közös német-német nyaralásról számoltak be, részletesen felsorolva 

számos vendég összes személyes adatát.
968

 Mindegyik jelentés végén olvasható az 

intézkedés: „A jelentés egy példányát az NDK dossziéban helyezem el. Az adatokról 

tájékoztatjuk az NDK áb.-i szervek képviselőjét.”
969

 Az ügynök további feladata pedig – 

                                                 
964

 Az idézetekben megtartottam a jelentések eredeti írásmódját. U.o. p. 11. 
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egyelőre – a „nyaraló telepen megtörtént NDK-NSZK találkozók” figyelemmel kísérése és 

dokumentálása volt.  

Az ügynök családi okok miatt két évig nem dolgozott az idegenforgalomban, így 

következő jelentése 1973-ból származik.
970

 Az 1973-as szezonban egy hasonló közös 

családi nyaralásról és több nyugat-német vendégről adott jelentést, melyek az érintettek 

személyes adatai mellett pl. azok Magyarországról kialakított véleményét is rögzítették.
971

 

Feltűnő, hogy az egyetlen, kelet- és nyugat-németek közös nyaralására vonatkozó jelentés 

végén a korábbiakkal ellentétben azt olvashatjuk, hogy „további intézkedést nem igényel”, 

vagyis az információ már nem került sem gyűjtő dossziéba, sem pedig a Balatonnál 

tartózkodó Stasi operatív csoportjához.
972

 

A dossziéban szereplő jelentések – a tartótiszt utasításainak és kérdéseinek 

megfelelően – egyre kevésbé szóltak azonban a beutazó külföldiekről, különösen pedig 

nem az együtt nyaraló NSZK- és NDK-állampolgárokról, viszont egyre több jelentést 

kértek az idegenforgalommal kapcsolatos munkahelyeken – bank, pénzváltó, ÁFÉSZ – 

dolgozó helyi lakosokról, „Balaton” közvetlen munkatársairól, szomszédairól, ismerőseiről, 

illetve azok külföldi kapcsolatairól, utazásairól.  

Az 1974-es szezonban például a következő jelentést adta: „Gy. R. a bélatelepi 

„Napsugár” nyaralótelepen dolgozott mint szobaasszony. Jelenleg felmondási idejét tölti, 

mivel 1974. IX. 1-én férjhez megy. Leendő férje N.Sz.K. állampolgár, egyetemista, angol-

történelem szakos tanár lesz. 1973 nyarán ismerkedtek össze a nyaralótelepen. Anyagilag a 

vőlegény szülei fogják őket támogatni, nekik kisebb porcelán üzemük van.”
973

 Ebben az 

időszakban egyre inkább előtérbe került a korabeli közbeszédben a növekvő 

idegenforgalom révén különösen a kiemelt üdülőkörzetekben megfigyelhető anyagiasság, a 

nyugati turisták életszínvonalának csábító jellege, ami ilyen módon az állambiztonság 

érdeklődését is felkeltette.  

Az 1970-es évek közepén még olvasható szezononként egy-egy olyan jelentés a 

munka dossziéban, ami kelet- és nyugat-német vendégek közös nyaralásáról számol be, 

melyeket az intézkedések tanúsága szerint még továbbítottak az NDK állambiztonsági 

szervek képviselői felé is. Az 1975. július 31-i jelentés egy, a belnémet határ által 

elválasztott testvérpár közös nyaralásáról számolt be, aminek a végén olvasható intézkedés 
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szerint „tájékoztatjuk az NDK ÁB szervet”.
974

 A munkadosszié utolsó olyan jelentése, ami 

németek üdülésére vonatkozott, 1976 áprilisából származik, melynek értékelése így szólt: 

„A jelentés operatív szempontból figyelemre méltó, mivel NSZK- és NDK-

állampolgárok közös üdüléséről számol be. A TMB elmondása szerint a jelentésben 

szereplő személyek nem rokonok, kapcsolatuk azonban igen szoros.  

Intézkedés: A jelentés kivonatát átadjuk az NDK Állambizt. Szerv képviselőinek / 

megérkezésük után.”
975

  

Különösen az intézkedés utolsó megjegyzése figyelemre méltó, miszerint aktív 

információátadás történt a két állambiztonsági szerv között, illetve a munkaterveknek 

megfelelően, az MfS operatív csoportja áprilisban még nem tartózkodott a Balatonnál, 

jellemzően csak júniusban érkeztek meg.  

Az 1976-os szezontól kezdve gyakorlatilag teljesen eltűntek az ügynök 

foglalkoztatásából a német nyaralók megfigyelésére vonatkozó kérdések, illetve az ilyen 

jellegű jelentések. A Somogy megyei állambiztonsági tisztek érdeklődése a balatoni 

idegenforgalomban, illetve az a köré szerveződő második gazdaságban dolgozók jövedelmi 

viszonyaira, apró kis stiklijeire irányult, a korban pedig az illegális valutakereskedés volt a 

legfőbb bűn. A jelentésekben azonban csak „fusizó” villanyszerelőkről, borravalót elfogadó 

takarítónőkről és nyugati, jellemzően például olasz vőlegényekről, vagy egyéb nyugati 

rokonokról esett szó a továbbiakban.
976

 

A „Balaton” fedőnevű ügynök további jelentéseit kísérő összefoglalókból kitűnik, 

hogy valamiért mindenképpen hibát akartak találni a kemping akkori vezetőjének életében, 

ez azonban többszöri célzott rákérdezés során sem sikerült: „Kérdésemre [„Balaton”] 

elmondta, hogy a nyaralótelep vezetőjével kapcsolatban nem tudott olyan adatot beszerezni, 

amely valutaüzérkedésre, vagy vámbüntett elkövetésére utalna. Közlése szerint P.T. 

igyekszik rendkívül tisztességesen ellátni munkáját, melynek során gyakran megkínálja, 

megvendégeli a hozzá forduló külföldi állampolgárokat. Ezek közül azután néhányan 

viszonozzák ezt és P. így jut kisebb ajándékokhoz. Az így kapott ajándékokat azonban soha 

sem értékesíti.”
977

 

A magyar állambiztonságnak a korszakra jellemző átalakuló hozzáállását mutatja az is, 

hogy a Belügyi Szemlében, a Belügyminisztérium havonként megjelenő szakmai lapjában, 

a hatvanas évek folyamán, az 1970-es évek első felében szinte minden számban jelentek 
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meg cikkek az idegenforgalommal kapcsolatos veszélyekről, azonban ezek a cikkek a 

hetvenes évek közepétől megritkultak, majd gyakorlatilag teljesen eltűntek, helyüket pedig 

például az új gazdasági lehetőségeket kihasználó bűncselekmények elemzése vette át.
978
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5. A Stasi operatív csoportjának tevékenysége Magyarországon az 1980-as években 

 

 

5.1. A magyarországi idegenforgalom jellemzői az 1980-as években  

 

 

Az 1980-as évek az igazi tömegturizmus évtizede volt, ekkor már több millióan érkeztek a 

nyugati országokból is, Magyarország kifejezetten a turizmus célországává vált, a 

határátkelőhelyeken, vasútállomásokon, strandokon mindennaposak voltak a tumultuózus 

jelenetek a nyári hónapokban. Ezt az évtizedet az új ötletek, kezdeményezések, és az előző 

időszakok sikereinek továbbfejlesztése jellemezte. Kiemelkedtek ezek közül a konferencia-

turizmus, a Tavaszi Fesztivál, a Forma–1 és a BNV, valamint tovább élnek a már említett 

ötletek is, mint a „Gulyás-party”, virágzott a gyógyturizmus és a lovas túrák szervezése.  

A nyolcvanas években találkozhatunk először olyan prospektussal, amely kizárólag a 

budapesti konferencia-szervezési lehetőségeket mutatta be német nyelven. Minden nagy 

szálloda előadótermeinek férőhelye, technikai lehetőségei, fogadásokra alkalmas helyei, 

tolmácsfülkék, különtermek, szobák száma megtalálható volt ezekben, illetve rövid 

választék a konferenciák végén ajánlott programokból, mint például pesti városnézés, 

fürdők, opera, egynapos kirándulások a Duna-kanyarba, a Balatonhoz vagy a pusztára.  

1981-től indult el a Budapesti Tavaszi Fesztivál sikertörténete, amely az Országos 

Idegenforgalmi Hivatal kezdeményezésére szerveződött meg először.
979

 A főszezont 

megelőzően, a március második felében szervezett kulturális programsorozat önálló 

prospektussal jelent meg, amelyben komplex szolgáltatásként szerepelt a szállás, a koncert, 

a kiállítás, a vacsora és a városnézés. A pesti szállodák kapacitásait feltöltendő, és a még 

futó színházi, operaházi évad műsoraira építő, alapvetően zenei rendezvényeket magában 

foglaló fesztivál mára a világ szinte minden táján ismert, így talán az egyetlen olyan 

idegenforgalmi rendezvény, amely még a rendszerváltás előtt vette kezdetét és máig 

sikeres.  

Ebben az évtizedben teljesedett ki a Budapesti Nemzetközi Vásár is, ami ugyan nem a 

nyolcvanas évek kezdeményezése volt, de ezt az időszakot tekinthetjük a fénykorának. A 

vásár jogelődjét még a húszas években szervezték meg, a második világháború után pedig 

már 1947-től újjáélesztették. A nyolcvanas években a fokozódó nyugati gazdasági 
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kapcsolatok nyomán virágzott az évente kétszer, ősszel és tavasszal is megrendezett 

esemény. A vásárra szintén „csomagban” kínálták a prospektusok az utazást, a szállást, 

illetve az étkezést.  

A nyolcvanas években tovább élt a „Gulyás-party”, valamint legkülönfélébb 

változatai, prosperált a balatoni lángossütők, maszek zöldségesek, csárdákban felszolgált 

zenés, paprikás vacsorák világa. Minden évben egyre szebb és vastagabb kiadvány hirdette 

a lovas túrákat a lovardák melletti szállásokkal, a lóvásárlási lehetőségekkel egybekötött 

10-14 napos luxusutaknak valóban nagy sikere volt. Akiknek erre nem tellett, vagy nem 

erre vágytak, azok táncolták a csárdást, ették a gulyást, a rétest, itták hozzá a jó balatoni 

borokat.  

Szintén a nyolcvanas évek újdonsága volt, hogy a Hungaroring megépítésével 

bekapcsolódtunk  a Forma–1 autóversenyek sorozatába az ott szervezett Budapest Nagydíj 

futammal. Az ötlet Bernie Ecclestone-tól származott, aki 1983-ban kitalálta, hogy a 

vasfüggöny mögött is kellene szervezni egy futamot, és Budapestre gondolt. A pályát 1985-

ben kezdték építeni, nyolc hónap alatt elkészült, és 1986 augusztusában már meg is 

rendezhették az első futamot, melyen 200 000 néző
980

 vett részt. A pálya ma is működik, és 

máig rendeznek itt Forma–1-es futamokat, az esemény vitathatatlanul sok turistát vonz még 

napjainkban is.  

A nyolcvanas évek második felében nem tapasztalható változás a prospektusok 

stílusában, pedig erre a kor és a piaci verseny kezdeteinek megjelenése miatt szükség lett 

volna. Az évtized elején még modernnek tűnő, nagyméretű, színes fényképekkel, profi 

designnal készült kiadványok sem formájukban, sem tartalmukban nem tartottak lépést a 

kor igényeivel. Ami pár évvel korábban még újszerűnek számított, az egy olyan gyorsan 

változó területen, mint az idegenforgalom, nagyon hamar elavult lett. A hetvenes években 

összeálló egységes országimázs az egész magyar idegenforgalmi struktúrát működtető 

rendszerrel párhuzamosan kezdett széttöredezni, majd egészen szétesni.  

Az idegenforgalomra is jellemző volt az állami monopólium, a központi irányítás, és a 

kádári gulyáskommunizmus mellett a maszekolással, „fusizással”, háztájizással működtetett 

rendszere, ami az állami redisztribúció hiányait mindkét fél – a nyaralók és a nyaraltatók – 

megelégedésére élhetővé és működőképessé tette. Ennek a sajátos szimbiózisnak az 

eredményeképpen pedig igen jól megéltek a külföldieket nyaraltatók, és jól érezték 

magukat a nyaralók is. 
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5.2. Az operatív csoport tevékenysége az 1980-as években  

 

5.2.1. A magyarországi operatív csoport tevékenységének átalakuló körülményei 

 

Az MfS magyarországi operatív csoportjának 1980-as évekbeli tevékenységét alapvetően a 

rutinszerű, a jól bevált ügymenetek keretei között zajló működés jellemezte. Az operatív 

csoport történetében nem következett be átszervezés az 1971-es VI. Főosztályhoz való 

átkerülése óta, a következő nagyobb változás pedig majd csak az 1989-es nyár 

eseményeinek hatására indult meg, akkor azonban – mint azt a történelem menete is 

igazolta – már túl későn. Szervezeti átalakulás, nagyobb horderejű újabb együttműködési 

megállapodás hiányában alapvetően a cezúrák kijelölése okozza a legnagyobb nehézséget 

az operatív csoport történetének 1971 és 1989 közötti időszakára vonatkozóan. A levéltári 

iratállomány is egyenetlenségeket mutat ebben a majdnem 20 éves időszakban. Az 1970-es 

évek első éveiben hirtelen megugrott a keletkezett és fennmaradt iratok mennyisége, ehhez 

hasonlóan az 1980-as évek vonatkozásában az évtized második felében található több irat.  

Már az 1980-as évek első éveiben készültek jelentések a magyarországi politikai és 

gazdasági helyzet átalakulásáról, különösen pedig olyan változásokról, melyek a Stasi 

magyarországi operatív csoportját, annak tevékenységét, illetve a két állambiztonsági szerv 

együttműködéseinek ekkorra már megszokott és jól bevált ügymenetét is érinthették. Az 

ilyen jellegű információk alapvetően két csoportra oszthatók, egyrészt a gazdasági 

változásokra vonatkozó hírek, melyek hatással lehettek a korabeli idegenforgalomra is, 

mint pl. a magánszféra további térnyerése, illetve a folyamatos és egyre jelentősebb 

áremelkedések,
981

 melyek közül a növekvő benzinár kapta a legnagyobb figyelmet,
982

 1983. 

szeptember 19-én pedig a következő rövid jelentés készült:  

„Információ.  

1983. szeptember 18-án a Magyar Népköztársaság televíziójában bejelentették, hogy 

1983. szeptember 19-től a következő áremelkedések lépnek életbe. Ez az alábbiakat érinti:  

- Kenyér és pékáruk   16-20% 

- Cukor és cukortermékek   20% 

- Étolaj, margarin   30%”
983
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 BStU MfS HA VI. Nr. 15718. p. 34.; p. 48-49.; p. 71. 
982

 U.o. p. 36.; p. 44. 
983

 U.o. p. 4. 
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A folyamatos áremelkedések elégedetlenségeket okoztak a kelet-német turisták 

körében a fix összegben rögzített ún. „utazási pénz” miatt, ami egyre nyilvánvalóbbá tette a 

szakadékot a kelet- és a nyugat-német állampolgárok életszínvonala között. Az 

áremelkedésekről ráadásul nem tájékoztatták előre az NDK gazdasági, állambiztonsági, 

vagy külügyi szerveit, így az 1980-as évek Magyarországára oly jellemző folyamatos 

áremelkedések gyakorlatilag állandó biztonsági kockázatként jelentek meg a Stasi 

szemében. 

 A magyarországi helyzetre vonatkozó jelentések másik csoportja az ország 

nemzetközi kapcsolataiban bekövetkező változásokra vonatkozott, mint pl. csatlakozásunk 

az Interpolhoz.
984

 Ez utóbbi különösen a két baráti ország közötti bűnügyi jogsegély, illetve 

a kiadatás addigi gyakorlatának esetleges megváltozása miatt okozott riadalmat az MfS 

kelet-berlini központjában, ám ez végül nem befolyásolta érdemben a kelet-német 

határsértők átadásának gyakorlatát.  

Az 1971-es átszervezés, a turizmus ellenőrzéséért felelős VI. Főosztály megalapítása 

után nem történt hasonlóan nagymértékű szervezeti átalakítás az operatív csoportok 

körében, azonban az 1980-as évek közepének változásai, a növekvő mértékű nemzetközi 

idegenforgalom és az abban látott fokozódó veszélyek hatására kibővítették az egységek 

személyi állományát. Egy 1985. decemberi megbeszélésen, a VI. Főosztály és az operatív 

csoportok vezetőinek részvételével született döntés arról, hogy egy-egy kémelhárító tiszttel 

is kibővülnének az egységek. Ennek fő indoka a társszervek részéről az együttműködés 

további elmélyítésére és kiszélesítésére irányuló kiemelten aktív szándék volt.
985

  

A baráti állambiztonsági szervek az operatív csoportokat az egész kelet-német 

állambiztonság képviseleteként értelmezték, ami azonban meghaladta a kihelyezett tisztek 

kompetenciáját és lehetőségeit, így a megbeszélésen jelen lévők szerint indokolt volt, hogy 

az operatív csoportokat más főosztálynál dolgozó tisztekkel egészítik ki.
986

 Az 1980-as 

évekre azonban a magyar állambiztonsági szervekkel való együttműködés inkább lazulni 

látszott, főleg, ha a nagy mennyiségű információkérésre vonatkozó magyar tiltakozásokra 

gondolunk.
987

 A budapesti operatív csoporthoz Heckerodt alezredest helyezték a II. 

Főosztálytól,
988

 akinek a nevét azonban nem látni a következő évek együttműködési 
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 U.o. p. 8. 
985

 BStU MfS Abt. X. Nr. 1415. p. 1-6. 
986

 U.o. p. 2. 
987

 BStU MfS Sekr. Neiber Nr. 1003. p. 87-90. 
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 BStU MfS Abt. X. Nr. 1415. p. 43. 
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tárgyalásainak résztvevői között, és alapvetően csak a kelet-német nagykövetségről 

származó diplomáciai jellegű információk küldőjeként szerepelt.
989

 

A kémelhárító tisztek bevetésére vonatkozó megbeszélésen felmerült az is, hogy az 

operatív csoportokat eleve a X. Osztálynak rendelnék alá a VI. Főosztály helyett, hogy 

ezzel elkerüljék az esetleges párhuzamosságokat, illetve lehetőség szerint felgyorsítsák az 

információáramlást, ezt a tervet azonban végül elvetették.
990

 A baráti szervekkel való 

eredményesebb együttműködés érdekében viszont mindhárom egység vezetőjét úgy kellett 

tovább képezni, hogy gyakorlatilag minden olyan területhez értsenek, ami az 

együttműködések keretén belül felmerülhetett; a gazdasági és a kulturális területen 

végzendő elhárítástól egészen a vizsgálati osztályok munkájáig, gyakorlatilag az 

állambiztonsági munka minden területét ismerniük kellett.
991

  

Ez az 1985-ös megbeszélés alapvetően a VI. Főosztályhoz tartozó, tehát az 

idegenforgalom ellenőrzésére irányuló operatív csoportok kibővítésére vonatkozott, ahol a 

résztvevők megállapodtak abban is, hogy bármelyik egységhez, a II. vagy a VI. 

Főosztályhoz, vagy a felderítéshez (HV A) tartozó, tehát bármilyen célú operatív csoportról 

legyen is szó, rögzíteni kell a munkájukra vonatkozó közös irányelveket és alapelveket.
992

 

Felmerült a tárgyaláson az a kérdés is, hogy a II. Főosztályhoz tartozó lengyelországi 

operatív csoportba nem lenne-e hasznos delegálni egy főállású tisztet a VI. Főosztály 

állományából, hiszen a Lengyelország felé engedélyezett vízummentes utazási 

lehetőségeket kihasználva egyre több kelet-német állampolgár utazik oda is.
993

 

Az 1980-as évek közepén általánosan növekvő idegenforgalom nyomán 1985-ben 

miniszteri szintű javaslat is született a turistaforgalom területére vonatkozó operatív munka 

javítására.
994

 Ennek következtében végül nem csak a II. Főosztálytól érkezett egy-egy 

kémelhárító tiszt a három, turizmust ellenőrző operatív csoporthoz, hanem a ZKG 

egységétől is kaptak egy-egy főállású munkatársat.
995

 Ezzel egyidőben az egységek 

kibővítése azok területi decentralizációját is magával hozta és a vezénylés-telepítés rendjét 

is módosította. A magyarországi csoport esetében ezt a következőképpen tervezték: 

Budapesten egész évben jelen lenne az egység vezetője, aki három másik ’operatív 

munkatárs’, valamint egy titkárnő mellett a VI. Főosztály tagja. Rajtuk kívül szintén egész 
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 BStU MfS Abt. X. Nr. 1415. p. 2. 
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évben jelen lenne a II. Főosztály két kémelhárítója, valamint a ZKG egy tisztje is, míg 

Siófokon, Balatonfüreden és Keszthelyen fél évig, tehát szezonálisan tartózkodna egy-egy 

munkatárs a VI. Főosztálytól.
996

 A tervezet pontos megvalósulásáról nincsenek konkrét 

információk, de a levelezések és munkatervek tükrében valószínűleg nem valósult meg a 

nyolc állandó munkatárssal működő budapesti operatív csoport. A tervezetre vonatkozó 

1986. júliusi javaslat szerint szeptember 1-től Heckerodt alezredes mint kémelhárító 

összekötő tiszt lett a budapesti operatív csoport tagja, fő feladata pedig a testvérszerv 

kémelhárításával való együttműködés biztosítása volt.
997

  

A konkrét személyek áthelyezésére vonatkozó döntés mellett a kihelyezett egységek 

tevékenységének hatékony koordinálása érdekében még augusztus folyamán belső 

együttműködési megállapodást kötöttek a három operatív csoport tevékenységében érdekelt 

egységek, a VI. és a II. Főosztályok, a ZKG, valamint a X. Osztály közötti részletes 

munkamegosztásról. Hangsúlyozták, hogy azok továbbra is alapvetően a VI. Főosztály 

alárendeltségi körébe tartoznak.
998

 Az operatív csoportok irányításának kibővülő feladatára 

a VI. Főosztály 1986 elején saját belső koncepcióval is felkészült, hiszen az eredeti 

tervezetek szerint már a ’86-os szezonban az új felállás szerint működtek volna a 

kihelyezett egységek.
999

 Még ebben a koncepcióban is arról volt szó, hogy két kémelhárító 

tiszt dolgozna a magyar egységnél, ám végül csak Heckerodt alezredes került 

Budapestre.
1000

 

                                                 
996

 U.o. p. 17. 
997

 U.o. p. 43. 
998

 U.o. p. 56-66. 
999

 U.o. p. 69-72. 
1000

 U.o. p. 43.; p. 70. 



235 

 

5.2.2. Útikönyv operatív tisztek számára  

 

A „meghosszabbított Fal” rendszerében működő operatív csoport tevékenységének 

előkészítésére is érvényes a korszak rutinszerű profizmusára vonatkozó megállapítás, ami a 

főállású tisztek munkájának előkészítésére, háttér-információkkal való ellátására is 

kiterjedt. Az operatív csoport munkájának előkészítésében is megfigyelhető profizmus az 

1980-as évek elejére érte el csúcspontját, amit a kihelyezett tisztek számára készített háttér-

információkat összegyűjtő útikönyv-jellegű kiadványok is érzékeltetnek. Az MfS nemcsak 

az egyes országokba kihelyezett tisztjei, hanem gyakorlatilag minden, a témában érintett 

munkatársa számára folyamatosan készített tájékoztató céllal összefoglaló kiadványokat, 

melyeknek a „Lesematerial,” vagyis az „olvasnivaló” címet adták.
1001

 A tájékoztató 

kiadványok és jelentések információáramlása kétirányú volt, hiszen azok fő célja a 

kihelyezett tisztek tájékoztatása volt, viszont az információk többsége éppen a „terepen,” 

legfőképpen pedig a Budapesten lévő operatív munkatársaktól származott. A tisztek 

emellett folyamatosan érkező jelentések formájában információkat kaptak az NDK 

Budapestre akkreditált nagykövetétől, a követség további munkatársaitól,
1002

 valamint az 

NDK hivatalos hírügynöksége, az Általános Német Hírszolgálat
1003

 és a Neues 

Deutschland
1004

 kihelyezett tudósítóitól is.  

A magyarországi operatív csoport tevékenységére vonatkozó iratállományban három 

Magyarországra vonatkozó „Lesematerial UVR” című kiadvány
1005

 található, melyek közül 

kettő 1980-ból, egy pedig 1983-ból származik. A nyomtatott füzetek a levéltári jelzetek 

alapján az MfS ZOS,
1006

 illetve a ZKG
1007

 egységeinek iratállományába tartoztak, de nem 

derül ki belőlük, hogy melyik szervezeti egység munkatársai készítették azokat a 

jelentéseket, melyek alapján a központi egységek összeállították őket. 

A „Lesematerial UVR” címmel szerkesztett és nyomatott füzetek az MfS minden 

egységének vezetőjéhez eljutottak, több éven keresztül használatban voltak, így 

valószínűleg alapos előkészítés és elemző munka eredményeként készültek el. Több vezető 

és operatív tiszthez is eljutva, nagyobb körben fejtették ki hatásukat, mint egy-egy 
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összefoglaló jelentés a magyarországi operatív helyzetről, illetve annak átalakulásáról. A 

kiadványok jelentős részében a német nyelvű Budapester Rundschau cikkeiből olvashatunk 

tematikus válogatást, melyek fókuszában az idegenforgalom mellett az ország gazdasági 

helyzete és nyugati kapcsolatai, valamint a politikai helyzet állt.
1008

 

 A szigorúan csak belső használatra készült kiadványok közül az első 1980 

februárjában készült, és a Budapester Rundschau 1979. év végi, illetve 1980-as év 

legfrissebb számaiból válogatott.
1009

 Az első tematikus egység az idegenforgalomra 

fókuszált, az IBUSZ és általában a turizmus eredményeit, illetve a szakszervezeti és egyéb 

támogatott üdültetés fejlődését és a vámellenőrzést bemutató cikkeket emelte ki.  

 A kiadvány második részében a magyar–osztrák kapcsolatok fejlődése, mind a 

turizmus, mind a gazdasági kapcsolatok terén, míg a harmadik részében az NSZK-val való 

kapcsolatunk, mint legjelentősebb idegenforgalmi partnerünk állt a középpontban. Egy írás 

Helmut Schmidt budapesti látogatását, egy másik pedig az NSZK-ban megjelenő 

„Horizont” című magazint mutatta be, melynek egyik tematikus száma Magyarországgal 

foglalkozott. A válogatásba bekerült egy Kelet-Európa lecsúszott kávéházairól szóló 

publicisztika is, amely a Spiegel egyik cikkére reagált, egyértelmű felháborodással – mely 

talán az előző cikkekben olvasható mélyülő magyar–nyugat-német barátság 

ellensúlyozására került a válogatásba. 

 A kiadvány utolsó fejezetében az 1980-as szezonra tervezett idegenforgalmi 

attrakciókat, új kempingeket, hoteleket, az új sebességkorlátozási szabályokat és a január 1-

től érvényes új fogyasztói árakat tárgyaló hírek mellett egy budapesti látnivalókat bemutató 

cikk kapott helyet. A korabeli állami irányítású idegenforgalmi piacról kaphatunk képet 

azokból a januárban megjelent hírekből, ahol a nyári városnéző túrák pontos indulási 

időpontja, útvonala és ára is szerepelt.  

 Az 1980 márciusában kiadott összeállításban
1010

 már csak 1980-as cikkeket találunk, 

melyek szintén az osztrák és a nyugat-német kapcsolatainkra és az idegenforgalomra 

koncentráltak, itt azonban máshol vannak a hangsúlyok: mindkét részben sokkal több olyan 

konkrét információt olvashatunk, ami kifejezetten a következő szezonban Budapestre, 

illetve a Balatonra érkező operatív tisztek munkáit segíthette. Külön cikk foglalkozott a 

Magyarországra akkreditált nyugati újságírók, az országban forgató filmes stábok 

számának tendenciózus növekedésével, illetve küldő országaikkal és nemzetiségi 
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összetételükkel. Nyugati kapcsolataink közül az osztrák kulturális intézet budapesti 

működését, valamint az NSZK-ban megrendezett magyar kulturális hetet emelték ki. A 

kiadvány végén részletes listát találunk szinte az összes Balaton-környéki kempingről, 

melyből megtudhatjuk azok pontos címét, elérhetőségét, szolgáltatásaikat, férőhelyeik és 

parkolóik számát is.  

 A következő „Lesematerial” 1983 februárjában készült
1011

 – bár természetesen az, 

hogy levéltári kutatásaim során nem került elő több ilyen kiadvány, nem jelenti azt, hogy ne 

készülhetett volna gyakrabban is egy-egy ilyen jellegű füzet. Ez a válogatás is a 

„Budapester Rundschau” cikkei alapján készült, kommentárokat nem tartalmazott, viszont 

azzal a megjegyzéssel jelent meg, hogy a szövegeket az SED politikájának szellemében és 

a társadalmi összefüggések figyelembevételével kell értelmezni.
1012

  

Ez a kötet is két részre tagolva tárgyalta nemzetközi kulturális és gazdasági 

kapcsolataink fejlődését, az utazási- és vámszabályozások változását, valamint az 

idegenforgalmi fejlesztéseket, statisztikai adatokat, új turisztikai célpontokat. Ezek között 

az előző válogatásokhoz képest jóval több az olyan cikk, amiben nem az idegenforgalom 

országos nagy eredményeiről, eseményeiről, hanem a vendéglátás apró hétköznapi 

részleteiről írtak, ilyenek voltak például a Balaton körül közlekedő „Piroschka”-vonatról, a 

siófoki „Pullovermarktról,”
1013

 az új kempingezési lehetőségekről, és a déli országrész 

látnivalóiról szóló cikkek. 

Felmerülhet a kérdés, hogy vajon miért volt a Stasinak szüksége mindezekre az 

információkra és milyen szempontok szerint válogatták össze azokat a belső használatú 

kiadványok számára. A cikkek többségét magyar újságírók írták, nem azzal a szándékkal, 

hogy azok „operatív szempontból hasznos információkat” tartalmazzanak, hanem a 

Magyarországon, azon belül is főként a Budapesten élő német ajkúak – főleg nyugatiak – 

számára készültek „országimázst” építő célzattal. Nem lehetett azonban könnyű egyszerre 

megfelelni a többi szocialista ország állampolgárainak, diplomatáinak, és a nyugati 

olvasóközönségnek is. A magyar szerzők által németül, az országban élő, németül beszélő, 

illetve német anyanyelvű, szűk közönségnek készülő hetilap szerzői és írásai eleve egy 

megszépített képet mutattak Magyarországról. A Stasi munkatársai által válogatott 

anyagban ezek a hétköznapi témák – operatív szempontból fontos információkat 

tartalmazóként – máris az ország helyzetét bemutató és elemző jelentésekké váltak.  
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A cikkeket kiválogató tisztek fejében minden bizonnyal ott munkált mindazon 

utasításoknak és munkaterveknek a szempontrendszere, melyek a szocialista országokba 

utazó NDK-állampolgárok biztosításával kapcsolatban születtek.
1014

 Az NDK vezetése – és 

egyben a Stasi számára is – az egyik legfontosabb feladat volt állampolgáraik minél 

hermetikusabb elzárása a nyugat-német hírektől, gyakorlatilag bármilyen olyan 

információtól, ami „elcsábíthatja” a kelet-németeket, vagyis esetleg disszidálásra 

késztetheti őket.  

A belső használatra készült tájékoztatók mellett a Stasi könyvtárának állománya 

alapján is képet kaphatunk arról, hogy milyen szakirodalmak segítségével készültek fel 

magyarországi bevetéseik előtt a főállású tisztek. A BStU-levéltár könyvtárában van 

jelenleg az egykori potsdami Juristische Hochschule, vagyis a Stasi saját főiskolájának 

könyvállománya, ami a kutatók számára hozzáférhető. Az eredeti MfS könyvtári pecsétek 

alapján biztosan beazonosíthatóak azok a kötetek, melyeket a Stasi tisztjei is forgathattak. 

Ebben az állományban több Budapest és Magyarország térkép mellett, egy 1975-ben az 

NDK-ban kiadott Magyarország útikönyv is található, melynek címe „Ungarn,” alcíme 

pedig „Nicht nur Budapest und Balaton,” vagyis „Magyarország – nem csak Budapest és a 

Balaton.” A Stasi tisztjei tehát nemcsak a számukra – és általuk – speciálisan összeállított 

anyagokból tájékozódhattak Magyarországról és a magyar idegenforgalomról, hanem 

rendelkezésükre álltak útikönyvek és térképek is az alapos felkészüléshez. 

 Az operatív csoport tevékenységére vonatkozó iratállományban egy lapokból 

összefűzött, útikönyvként funkcionáló dosszié is fennmaradt.
1015

 A kézzel fűzött, minden 

bizonnyal csak egy példányban létező és folyamatosan bővített munka keletkezési 

időpontja is nehezen meghatározható, a benne foglalt információk és jelentések dátumozása 

alapján 1981-86 közé tehető. Ez a lapokból összeállított útikönyv viszont a HA II., a 

hírszerzés iratállományában szerepel, amiből valószínűsíthetjük, hogy ez az egység 

készítette és saját, valamint a VI. Főosztály Magyarországra helyezett tisztjeinek 

tájékoztatására használta, erre utal az anyag gyakorlati szempontok alapján összeállított 

tartalma is. 

Az egy példányban létező útikönyv szabályos tartalomjegyzékkel kezdődik,
1016

 

amelyből rögtön megismerhetjük a szerkesztő vagy szerkesztők szempontjait, és egyben 

világossá válik az útikönyv rendhagyó jellege is. A tartalomjegyzék és az akta valódi 
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tartalmának eltérései is arra engednek következtetni, hogy azt folyamatosan bővítették, a 

változó operatív szempontoknak, illetve a beszerzett információknak megfelelően. Az 

útikönyvben szereplő adatok alapján arra lehet következtetni, hogy annak jelentős részét 

1981 és 1986 között állították össze, de egy kitépett füzetlapon, kézzel írva az 1989-es új 

benzinárakat is megtalálhatjuk benne.
1017

  

Az ország rövid földrajzi, gazdasági és politikai jellemzése után egy hagyományos 

útikönyvhöz képest rendhagyó módon a két ország között érvényben lévő szerződések, 

egyezmények, együttműködési megállapodások szövegei következnek, majd ezután 

ismerhetjük meg az ország idegenforgalmának jellemzőit. Már a tartalomjegyzék 

szóhasználata is árulkodó: a hat fő fejezetre tagolt összeállításban minden adat a „bevetési” 

országra vonatkozik. Az idegenforgalom bemutatásának első része a szervezett és az egyéni 

turizmus fejlődési irányairól, az NDK-állampolgárok Magyarországra irányuló utazásainak 

statisztikai adatairól, a kelet-német idegenforgalom szervezeteiről, azok működéséről, 

valamint irodáinak képviseleteiről, a kihelyezett munkatársak személyi összetételéről 

szólnak.  

 Az idegenforgalom hátterének bemutatása után következnek a hagyományos 

útikönyvekre jellemző információk: a turisztikai helyszínek és a szálláshelyek bemutatása. 

A következő fejezetben a más országokból érkező turistákról – nem meglepően 

természetesen főleg nyugat-német vendégekről – és ellátásuk, kísérésük jellemzőbb 

módjairól találunk információkat. Külön fejezet foglalkozik a magyar határ- és 

tranzitforgalom adataival, a főbb tranzit-útvonalakkal, a légiközlekedés lehetőségeivel és 

fejlődésével, valamint egy újabb fejezetből az utazásra, vízumkötelezettségre, 

vámszabályokra, útiokmányokra vonatkozó szabályozásokat, és az érvényben lévő 

jogsegélyegyezményt is megismerhették az operatív munkatársak. Az aktuális információk 

– a növekvő fogyasztói árak, a benzin, a szállás, a hotelek, kempingek és a magánszállások 

„naprakész” költségei – az utolsó fejezetben kaptak helyet.  

 Már néhány címszó alapján is kiderül, hogy egy útikönyvhöz képest rendhagyó 

kötettel állunk szemben, mivel nem szokványos információk is előkerülnek a magyar 

idegenforgalomról, illetve magáról az országról. Az első fejezet először is az ország 

elhelyezkedését mutatja be, de már ebben is kiemelt jelentőséget kap határszakaszaink 

pontos leírása, és csak ezeket követik a lakosságra, a fővárosra, és a földrajzi jellemzőkre 

vonatkozó információk.
1018

 A továbbiakban kiemelték, hogy Magyarország ekkor a 
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szocializmus teljes körű felépítésének fázisában volt: vezető ereje a munkásosztály, szoros 

együttműködésben a termelőszövetkezeti parasztok osztályával és a termelő értelmiséggel. 

Az állam berendezkedésének leírása után a közigazgatás felépítését ismertetik, majd az 

MSZMP-t, végül a Hazafias Népfront által vezetett demokratikus centralizmus vívmányait 

és az állampolgárok mindenre kiterjedő egyenjogúságát mutatják be.
1019

 Az ország politikai 

viszonyainak tárgyalását a Stasi-tisztek számára nélkülözhetetlen információk követik: a 

megyék és megyeszékhelyek pontos listája után a magyar állambiztonsági szervek 

felépítését és működését írják le. Pontos magyar megnevezésekkel olvashatók a nyilvános 

szervek nevei, mint például a „Rendőr-főkapitányság”
1020

 – mivel az operatív tiszteknek az 

adott idegenforgalmi területek megyeszékhelyeinek kapitányságán volt összekötő tisztjük a 

magyar belügyi szerveknél,
1021

 illetve ha esetleg bárhol máshol lett volna szükségük 

segítségre, akkor azt bármelyik megyei kapitányságon is kérhették. 

Mindezek után a gazdasági élet, a közlekedési hálózat és az infrastrukturális fejlettség 

bemutatása következik. Utóbbi ismertetése során szembetűnően aprólékos a távolsági 

közlekedés, a légi forgalom, a nemzetközi tranzitforgalomban résztvevő főutak 

számbavétele, beleértve a forgalom csúcsidőszakának havi, heti és napi bontásban való 

részletezését, valamint a jármű- és utasbiztosítások jellemzőit, és az Autóklub vidéki 

hálózatát is.
1022

 Ezek az információk természetesen egy hagyományos turistának is fontosak 

lehetnek, ebben az összeállításban azonban különösen hangsúlyosan szerepelnek, hiszen 

nem valószínű, hogy egy Balatonra igyekvő nyaraló családnak ennyire pontosan kellene 

ismernie a lehetőségeket és a szabályokat. 

Az összeállítás harmadik nagy fejezete az idegenforgalmi célterületek bemutatása,
1023

 

melyben a bevezető több korábbi információja ismétlődik, ami nyomatékosításra utal, bár 

az is elképzelhető, hogy ez a blokk később került a dossziéba. A szöveg csak röviden érinti 

Budapestet, a legfontosabb információk itt is különösen praktikusak: minden felső- és 

középkategóriás hotelt felsorolnak, feltüntetik kapacitásukat és telefonos elérhetőségeiket is 

– ezek a hotelek főleg a nyugati turisták szálláshelyeiként lehettek érdekesek.
1024

  

A hagyományos idegenforgalmi jellegű leírás középpontjában a Balaton szerepel – 

megfelelően annak, hogy mind a kelet-, mind a nyugat-német turisták elsősorban és 
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tömegesen a Balaton partján nyaraltak. Az eddigiek után persze nem lehet meglepő, hogy 

ebben a részben sem a látnivalók szépségeiről olvashatunk, hanem egy hagyományos 

útikönyvhöz képest jóval több az „operatív szempontból” is hasznos információ. Az 

„általános rész” címszó alatt nagyon tömören ismertetik a földrajzi és klimatikus adatokat, 

valamint a környék jellemzőit.  

A Balaton környékéről szóló szöveg főbb része azonban alcímében is vállaltan 

„praktikus útmutatásokat” tartalmaz, a vízum- és vámszabályoktól a postai díjakig, a vasúti 

közlekedéstől a közúti szabályokig, az autószervizektől a benzinkutak pontos helyéig, a tax-

szolgáltatásoktól az összes balatoni utazási iroda pontos címéig. A korabeli idegenforgalom 

szerkezetét tükrözi, hogy külön felsorolták a megyei idegenforgalmi hivatalokat, az 

országos irodák kirendeltségeit, és részletezték szolgáltatásaikat, valamint pontosan 

felsorolták az összes nagyobb szállodát és kempinget, sőt, még az ún. ABC bolthálózat 

egységeit is. A kempingek kiemelt figyelmet kaptak, hiszen a legtöbb NDK-ból érkező 

turista ezt a szállásformát részesítette előnyben.  

A leíró rész után következik a nagyobb balatoni települések belvárosának térképe és a 

tudnivalók rövid leírása. A helyiségek története jó esetben is csak egy-két mondatban 

szerepel, hiszen operatív szempontból sokkal fontosabbak a szálláshelyek, a nagyobb 

éttermek. A drágábbak azért, mert ott főleg a nyugatiak fordulhatnak meg, és esetleg oda 

hívhatják meg kelet-német rokonaikat is, míg az olcsóbbak éppen azért, mert oda nagy 

valószínűséggel az NDK-sok mentek. Minden településnél szerepeltek a kikötő jellemzői és 

a rendszeresen közlekedő hajók menetrendje, a kis térképeken pedig többnyire be voltak 

jelölve az ügynökökkel megbeszélt találkozási pontok is.  

A következőkben a budapesti NDK-követségről szóló információkat, a 

Magyarországra történő ki- és beutazási, valamint a vízumszabályokat ismertették, a 

szükséges űrlapokból egy-egy mintapéldányt is csatolva a leírásokhoz.
1025

 Részletezték az 

NDK-állampolgárok magyarországi letelepedési lehetőségeinek jogi szabályozását, majd 

egy német nyelvű prospektus is bekerült az összegyűjtött anyagba, ami röviden, négy 

oldalban minden tudnivalót ismertetett a turistákkal. A nagyon rövid általános ismertető 

után ebben is praktikus információkat találunk, még a központi színház-jegypénztárról és az 

országos horgászszövetségről is.  

Utolsó fejezetnek tekinthetjük azoknak az iratoknak a csoportját, amelyek a „baráti 

testvérszervvel” való együttműködés területeit sorolták fel, a magyar határon elfogott 
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NDK-állampolgárokkal szemben alkalmazott joggyakorlatot ismertették, valamint 

részletesen és alaposan bemutatták a magyar határszakaszokat és átkelőhelyeket, miközben 

három oldalon a vidéki látnivalókat, kisebb turisztikai centrumokat is felsorolták a 

gazdasági központok mellett.
1026

 Ebben a részben szerepeltek mindazok a magyar 

rendelkezések is, melyek a határátlépésre vonatkoztak, a ki- és belépő okmányokról és az 

útiokmányokban szereplő pecsétekről pedig mintapéldányok is kerültek a dossziéba.  

A dosszié utolsó része részletes leírásokat tartalmaz az NSZK budapesti követségének 

megközelíthetőségéről, listákat munkatársairól, és több, köztük néhány kézzel rajzolt 

térképen is ábrázolták a követség pontos elhelyezkedését, valamint négy darab, 

valószínűleg konspiratív módon készített fényképet is találunk a követség épületéről és az 

azt őrző berendezésekről.
1027

 A mappában továbbá magyarországi autóstérkép, és egy 

szállásokat bemutató idegenforgalmi kiadvány is szerepel.  

A Stasi belső használatú tájékoztatóiban az idegenforgalomról szóló információk 

összeválogatása gyakorlatilag ellentétes szempontrendszer mentén történt, mint egy 

hagyományos útikönyvben: nem az ország látnivalóinak bemutatása, az érdeklődés 

felkeltése volt a cél, hanem pont annak feltárása, hogy ha már egyszer ilyen sok kelet- és 

nyugat-német érkezik az országba, azok főleg mely célpontokat látogatják, hol szállnak 

meg, hol vannak a magasabb színvonalú szálláshelyek, illetve az olcsóbb kempingek. A 

dossziéban szereplő információk értéke nem abban rejlik, hogy megtudhatják, hol tudnának 

szép környezetben, olcsón nyaralni a Stasi munkatársai, hanem abban, hogy mely 

területeken lehet a legtöbb kelet-német, illetve nyugat-német turistára számítani, illetve hol 

érintkezhet egymással ez a két csoport. A nyugati útikönyvek a többi szocialista országhoz 

képest Magyarország relatív fejlettségét, nyitottságát hangsúlyozzák. Ezeket emeli ki a 

Stasi is, csakhogy ez számukra egyre fenyegetőbb állambiztonsági veszélyforrásként 

jelenítődik meg. Ezekből az alapvetően gyakorlati információkból szűrhették ki a Stasi 

operatív tisztjei, hogy a kiemelt turisztikai desztinációkon hogyan lehetett – főleg a kelet-

német – turistákat lehetőség szerint minél jobban ellenőrizni, és minél kevesebb „negatív,” 

vagyis nyugati hatásnak kitenni.  
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5.2.3. Operatív személyi ellenőrzés, OPK az 1980-as években  

 

Az operatív csoport 1980-as évekbeli tevékenységének egyre fontosabb feladata lett az ún. 

operatív személyi kontroll feladatok végrehajtása, ami a Stasi által az NDK-ban szorosan 

megfigyelt, operatív ellenőrzés alatt álló és magyarországi nyaralásra érkező kelet-németek 

minden részletre kiterjedő megfigyelését jelentette. Az ún. operatív személyi ellenőrzés, 

vagyis OPK, leegyszerűsítve egy állambiztonsági szempontból gyanús személy minél 

átfogóbb megfigyelését, mozgásának követését, tevékenységének és kapcsolatainak 

rögzítését, azaz teljeskörű operatív feldolgozását jelentette.
1028

 Az operatív személyi 

ellenőrzés gyakorlatát, illetve annak szabályozását 1971-ben vezették be azzal a céllal, 

hogy leszűkítsék és elkülönítsék azt az akkor általánosan használt ún. operatív eljárástól.
1029

  

Egy személy operatív ellenőrzésének legfontosabb jellemzője az volt, hogy ezt az 

eljárást kifejezetten megelőző célzattal alkalmazták, pl. bűncselekmények elkövetésének, 

illetve tervezett szándékának, valamint „ellenséges-negatív” cselekmények és magatartás 

felderítésére. Operatív ellenőrzés alatt állhattak olyan személyek is, akiknek megelőző 

jellegű ellenőrzése az általuk betöltött pozíció biztonsági kockázatából fakadt, mint pl. az 

NDK Belügyminisztériumának, Néphadseregének hivatásos állománya, vagy gazdasági 

szempontból magas pozíciót betöltő személyek esetében.
1030

 A célszemélyre vonatkozó 

információszerzéshez nem csak nem-hivatalos munkatársakat, hanem az NDK állami 

szerveinek segítségét is igénybe vették, mint pl. államigazgatási szervek, üzemek, 

intézmények, társadalmi szervezetek, valamint a Volkspolizei, vagyis a rendőrség. A 

hivatalos csatornákon zajló információszerzés után, az operatív ellenőrzés következő 

szintjeként alkalmaztak operatív eszközöket és módszereket.
1031

 

A nyaralásra utazó, operatív ellenőrzés alatt álló személy megfigyelésének feladatát 

Magyarországon alapvetően a szezonálisan bevetett, vagy főállású IM-ek végezték, az 

operatív csoport hivatásos tisztjeinek irányítása és útmutatásai alapján.
1032

 A besúgók 

azonban csak a legminimálisabb információval rendelkeztek a célszemélyekről, illetve 

arról, hogy miért álltak megfigyelés alatt – gyakorlatilag nem tudták, mit kell keresniük, a 
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 Operatív személyi ellenőrzés, vagyis Operative Personenkontrolle, OPK. In: Engelmann – et. al., 2011., p. 

230. 
1029

 Operatív eljárás, vagyis Operativer Vorgang, OV. In: U.o. p. 231. 
1030

 U.o. 
1031

 U.o. 
1032

 Ellenőrzési megbízatások dokumentumai találhatók több további dossziéban is, melyek között nem csak a 

VI. Főosztály, hanem a megbízatást elrendelő és az operatív személyi ellenőrzést az NDK területén belül 

folytató főosztály iratai is előfordulnak: BStU MfS HA VI Nr. 9935.; BStU MfS HA VI. Nr. 9936.; BStU 

MfS HA VI. Nr. 9937.; BStU MfS HA I. Nr. 1623. 
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feladat értelmében minden, kicsit is gyanús momentumot jelentésbe kellett foglalniuk. Az 

OPK alatt álló személyek határokon átnyúló, jellemzően nyaralásuk idejére alkalmazott 

megfigyelését KA rövidítéssel ellenőrzési megbízatásnak
1033

 nevezték, ami rendszerint és a 

könnyebb beazonosíthatóság miatt ugyanazt a fedőnevet kapta, mint az NDK-beli eljárás.  

Az 1980-as évek második felében feltűnően sok volt az olyan ellenőrzés a Balaton 

partján, amikor egy, az NDK Belügyminisztériumához, Néphadseregéhez, vagy akár éppen 

az Állambiztonsági Minisztériumához tartozó munkatárs, szinte kolléga ellenőrzése, 

nyugat-német kapcsolatainak kikémlelése volt a feladat. Egy gyűjtő dossziéban összesen 16 

olyan operatív személyi ellenőrzés, illetve ún. ellenőrzési megbízatás anyaga található, 

melynek célszemélyei a Balatonnál, illetve Budapesten nyaraltak az 1986-os és ’87-es 

szezonban.
1034

 Az aktában minden ügyről csak az OPK fedőnevét, illetve a célszemély 

megfigyelésének nagyon tömör összefoglalóját olvashatjuk. A legtöbb esetben titokhordozó 

személyekről volt szó, akik vagy az államigazgatás szerveinél, vagy gazdasági üzemekben 

töltöttek be magas pozíciót, így alapvető államérdek, számukra pedig munkaköri előírás 

volt, hogy nem ápolhattak nyugati kapcsolatokat. 

Az iratok tanúsága szerint a megfigyelt állami tisztségviselők, kvázi kollégák, 

gyaníthattak valamit: rendszerint nem érintkeztek senki mással nyugat-német barátaikon 

kívül, autóik rendszámát levették, hátsó udvarok garázsaiba parkoltak le velük, vagy sűrű 

bokrok közé tolattak be, és rendszeresen járőröztek saját sátraik körül. Az ügyes nem-

hivatalos munkatársak azonban ezekben az esetekben is megszerezték a kívánt információt: 

bemásztak a kertekbe, bokrokba, vállalva akár a dekonspiráció, azaz a lelepleződés 

veszélyét is.
1035

  

A Stasi nézőpontjából az 1980-as évek második felében egyre fontosabb volt, hogy a 

látszat fennmaradjon. Ha már a saját embereik is a nyugatiakkal barátkoztak, információkat 

fecsegtek el, netalán megpróbáltak volna ők is átmenni a határon Ausztria felé, akkor már 

igazán nehezen lehetett volna takargatni a valódi helyzetet, hogy a gazdasági és politikai 

nehézségek mellett az országban már a belső rothadás is elindult a hatalom, az állam 

szerveiben. A legtöbb jelentés azonban ezekben az esetekben is érdektelen, a nyaralások 

során általános és átlagos hétköznapi cselekvéseket rögzített, mégpedig döbbenetes 

precizitással.  

                                                 
1033

 Kontrollauftrag, KA, vagyis ellenőrzési megbízás. A KA rövidítés feloldása, illetve a fogalom maga nem 

szerepel sem az MfS-nél használatos rövidítések jegyzékében, sem pedig az MfS Lexikonban, azonban annak 

feloldása és értelmezése egyértelműen kiderül a BStU MfS HA VI Nr. 4434. gyűjtő dossziéból. 
1034

 BStU MfS HA VI Nr. 4434.  
1035

 U.o. p. 314-367. 
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Egy „Bauleiter”, vagyis „Építésvezető” fedőnevű operatív személyi ellenőrzés alatt 

álló művezetőt 1987. júliusi balatoni nyaralása során is megfigyelés alatt akartak tartani, 

bizonyítandó, hogy titoktartási kötelezettséggel járó munkaköre ellenére kapcsolatot tartott 

fenn nyugat-német állampolgárokkal.
1036

 A művezető ekkor az NDK népi rendőrség egyik 

körzeti igazgatóságának építkezésén dolgozott, mindössze ez volt az a magas és fontos 

pozíció, ami miatt el volt tiltva minden nyugati kapcsolattartástól. A magyarországi 

operatív csoport pedig megkapva a felkérést az ellenőrzési megbízatás végrehajtására, egy 

szezonálisan a Balatonnál „nyaraló” nem-hivatalos munkatárs segítségével gyűjtötte a 

jelentéseket a célszemélyről.  

A megfigyeléséről szóló első jelentés nyomán egyértelművé vált, hogy családja 

valóban közösen nyaral egy NSZK-családdal Balatonföldváron:  

„Információ ’Építésvezető’ ellenőrzési megbízatáshoz. 

1987. július 9-én megállapítottuk ’Építésvezető’ gépjárművének jelenlétét a megadott 

telken, Balatonföldvár, Felszabadulás u. …. Ez a telek egy betorkolló utca sarkán 

helyezkedik el, amit egy viszonylag nagy szabad tér jelöl.  

A ház mögötti telekrészen egy dupla garázs található, amiben a Wartburg parkol.  

1987. július 9-én és 1987. július 10-én a délelőtti órákban nem lehetett személyek 

mozgását megállapítani a telken. 

1987. július 10-én este 19 óra körül egy … rendszámú, kék, szürkés-kék, NSZK 

személygépjármű volt megállapítható ugyanezen a telken. Egy hosszabb és közelebbi 

megfigyelés azonban nem volt lehetséges, mivel a telken két nő és két gyerek tartózkodott.  

A nők kb. 30-35 évesek voltak, hajuk színe szőkésbarna, a gyerekek 4 és 6 év 

körüliek.  

A Felszabadulás u. … alatti telek a Balaton utca felöl érkezve a jobb oldalon található, 

kb. 800 méternyire. 

Aláírás: IM”
1037

 

Az ellenőrzési megbízatás következő jelentéseiben percre pontosan végigkövették őt 

magát és családja, valamint a telken nyaraló további két nyugat-német család üdülését:  

„Jelentés. ’Építésvezető’  

Késői felkelés, bevásárlás 9.15 körül, 10 óra körül az öt személy közös távozása az 

’Audival’ (’Építésvezető’ házaspár, a fiuk és az ’Audis’ házaspár). Egy időben a ’Peugeot 

                                                 
1036

 U.o. p. 83-135. Kontrollauftrag „Bauleiter” 
1037

 A gyűjtő dossziéban szereplő jelentések mindegyike már gépelt változatban van, többségük végén pedig 

nem szerepel a nem-hivatalos munkatárs fedőneve, hanem csak annyi, hogy aláírás: IM. U.o. p. 94.  
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205’-tel és a házaspárral. Mindkét személygépjármű visszaérkezése 17.20-kor az öt, illetve 

a két személlyel. Ezúttal a gépjárműveket a bejárat előtt parkolták le, ami a telek rövid időn 

belüli újbóli elhagyására utalt. 19.24 perckor mindkét személygépjármű egyszerre ment el, 

a korábbihoz hasonlóan az öt, illetve a két személlyel a kőröshegyi Flekken csárdába 

vacsorázni. A vacsorát röviddel 21 óra előtt fejezték be, a számlát az előző naphoz 

hasonlóan az ’Audi’ sofőrje fizette, majd mindkét gépjármű visszaérkezett. A ’Peugeot’ a 

telken parkolt és a két személy bement a házba, az ’Audi’ öt utasával Balatonföldvár 

központja felé hajtott. Az ’Audi’ és öt utasa 23.15 körül érkezett vissza.”
1038

   

A közös nyaralás szinte minden napjáról hasonlóan pontos és szinte ugyanezt a 

menetrendet követő jelentéseket olvashatunk, melyek között azok részletekbe menő, szó 

szerint percre pontos aprólékossága jelent csak változatosságot:  

„Jelentés. ’Építésvezető’ 

(…) 

10.09-kor az építésvezető és fia leadják az üres üvegeket a Mini-ABC-ben, és üres 

szatyrokkal térnek vissza.  

10.20-kor az „Audi” sofőr, az építésvezető és annak fia beszállnak az „Audiba” és 

Balatonföldvár központja felé hajtanak. 10.25-kor követi őket a „Peugeot” a hozzá tartozó 

házaspárral. Egyik személycsoport sem vitt magával szatyrokat vagy táskákat, sem 

fürdőfelszerelést, így nem számolhatunk hosszabb távolléttel. (…) 

13.53 perckor mind az öt személy visszaérkezett az ’Audival’. 14.01 perckor négy 

személy (’Építésvezető’ felesége nélkül) nyilvánvalóan fürdeni ment, mivel magukkal 

vittek egy fürdőtáskát. 14.50-kor a négy személy visszatért és eltűnt a házban. (…) 

16.01 perckor mind az öt személy kijött a házból. ’Építésvezető’ és a fia beszálltak a 

Wartburgba, az ’Audi’-pár és az ’Építésvezető’ felesége pedig az ’Audiba’. Mindkét 

gépjármű pár másodpercen belül elhagyta a telket. 

Aláírás: IM”
1039

  

 A gyűjtődossziéban lévő jelentések között egy, az ellenőrzési megbízás során készített 

fényképek jegyzéke is szerepel, maguk a képek azonban sajnos nincsenek benne az 

aktában. A jegyzék szerint a fényképek alapvetően a háznál készültek, a képeken az autók, 

illetve az abba be- és kiszálló nyaralóvendégek láthatók. A jelentések és a fényképek 

jegyzéke szerint az ’Építésvezető’ megfigyelésével megbízott nem-hivatalos munkatárs 

nem követte a családokat a Balatonhoz, vagy egyéb útjaikra, kirándulásaikra, hanem szinte 

                                                 
1038

 U.o. p. 95. 
1039

 U.o. p. 107. 
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folyamatosan a nyaralót figyelve írta jelentéseit a két családról. Az ellenőrzési megbízatás 

iratainak végén szerepelt az operatív csoport egyik főállású tisztjének feljegyzése is, 

miszerint a BM KEOKH adatai között ellenőriztették a két NSZK-állampolgár be- és 

kiutazásának időpontjait, melyek megegyeztek az IM által jelentett információkkal.
1040

 

A dossziéban szereplő többi ellenőrzési megbízatás során készült jelentések hasonlóan 

tipikus eseteket rögzítettek, az NDK-ban titokgazdának minősülő kelet-német 

állampolgárokat tiltott nyugati kapcsolatok ápolásának bizonyítása szándékával figyeltettek 

meg a magyarországi operatív csoporttal. Hasonlóan semmitmondóak, és látszólag 

állambiztonsági szempontból is érdektelenek a gyűjtő dosszié további jelentései is, azok 

napi szintű, óráról órára vezetett, még a gyerekek játékára is kiterjedő aprólékossága és a 

jelentések mennyisége az, aminek segítségével képet kaphatunk az operatív csoport és 

besúgó hálózata által az 1980-as években folytatott tevékenység mértékéről:  

 „Információ K.W.-hez. 

Hétfőn, 1988. augusztus 1-jén 8 órától folytattam a tárgy [a célszemély] megfigyelését 

a Fonyód-Bélatelepi/MNK kempingben. A fekvés és a látási viszonyok már a szomszédos 

útról lehetővé tették az ellenőrzést. 8.30 körül a három személy, a tárgy [a célszemély], az 

élettárs és a gyerek elfogyasztották a reggelijüket a ’Camptourist’ előtt. 9.30 körül a 

reggelit befejezték, és a gyerek előbb vizet hozott, majd más gyerekekkel játszott a főutcán. 

A tárgy az élettársával egy alkalommal kb. 10 percre odament a leállított 

személygépjárműhöz. Ez ugyanott állt, ahol az előző napon. Ezután mindketten 

visszamentek a ’Camptouristhoz’ és leültek a fotelekbe. Időnként felváltva bementek 

valamiért a sátorba.  

A megfigyelés ideje alatt kb. 12 óráig nem mentek el sem gépjárművel, sem pedig más 

módon nem hagyták el a ’Camptouristot’. A mellettük lévő NSZK-állampolgárokkal nem 

volt semmilyen kapcsolatuk. Nem jöttek hozzájuk sem más személyek. Mivel további 

információk nem keletkeztek, a megfigyelést befejeztem.  

Aláírás: IM Löwe”
1041

 

 

                                                 
1040

 U.o. p. 130. 
1041

 U.o. p. 309. 
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5.2.4. Az operatív csoport tevékenysége során készült megfigyelési fényképek  

 

Az operatív csoport és besúgó hálózata tevékenységének talán legizgalmasabb 

dokumentumai a nyaralók megfigyelése során készített fényképek lehetnének, azonban 

ezen képeknek csak egy töredéke maradt fenn a dokumentumok között. A VI. és a II. 

Főosztály iratai között – gyakorlatilag a véletlennek köszönhetően – sikerült egy-egy, a 

Balaton partján, kempingekben és egy család nyaralása során kirándulásaikat is követve 

készült megfigyelési fényképeket tartalmazó aktát is feltárni.
1042

 Mindkét dosszié sajnos 

csak a fényképeket tartalmazza, a megfigyelt személyekről és helyszínekről, a megfigyelés 

okairól, illetve annak következményeiről, a fényképek alapján megszerzett információkról, 

vagy azok értékeléséről nem derül ki semmi az aktákból.
1043

  

A kémelhárítás, a HA II. aktájában szereplő képek minden bizonnyal egy-egy balatoni 

kemping és környékének feltérképezésének céljával készültek, mivel a fotókon nem 

konkrét személyeket, csak épületeket, sátrakat, bungalókat láthatunk.
1044

 A dossziéban 

szereplő képekről sajnos az sem tudható pontosan, hogy mikor készültek, főleg a 

fényképeken látható életképek, épületek, autók alapján feltételezhetjük, hogy körülbelül az 

1980-as évek közepén rögzítették azokat. Mivel csak 1986-tól lett szezonálisan tagja az 

operatív csoportnak egy-egy kémelhárító tiszt is, aki azonban alapvetően Budapesten, a 

kelet-német nagykövetségen dolgozott, nem tudható egészen biztosan az sem, hogy a 

képeket az operatív csoport tagjai készítették-e. 

 

                                                 
1042

 BStU MfS HA II./10. Nr. 1021.; BStU MfS HA VI. Nr. 5519. 
1043

 A BStU levéltár gyakorlatában alapvetően külön tárolják az állampolgárok megfigyelése révén készült 

fényképeket, a fotóállományban viszont nem sikerült a magyar operatív csoport tevékenysége során készült 

dokumentumokra bukkanni. Ennek legfőbb oka az, hogy a fényképek korabeli tárolása nem az azokat készítő 

szervezeti egységek szerint, hanem a megfigyelt célszemélyek aktáiba rendezve találhatók meg, így azok 

visszakeresése szinte lehetetlen vállalkozás lenne. 
1044

 BStU MfS HA II./10. Nr. 1021. 
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1. Kép: Révfülöp, kemping. BStU MfS HA II./10. Nr. 1021. p. 2/11-2/12. 
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2. Kép: Balatonakali, kemping. BStU MfS HA II./10. Nr. 1021. p. 1/17-1/18. 
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3. Kép: Balatonfüred, kemping. BStU MfS HA II./10. Nr. 1021. p. 3/19-3/20. 

 

A VI. Főosztály aktájában lévő fényképek hátoldalán magyar nyelvű feljegyzések és 

leírások olvashatók, vagyis minden kétséget kizáróan a magyar szerv által készített 

megfigyelési fényképek kerültek az együttműködés révén a Stasihoz, illetve a BStU 

levéltári állományába – ily módon ebben az esetben sem állíthatjuk egyértelműen, hogy az 

operatív csoport által készített fényképekről van szó.
1045

 A képaláírások alapján csak annyi 

tudható a megfigyelésekről, hogy az 1980-ban és 1981-ben zajlott, és „Üveges” és 

„Vendég”, illetve családjaik közös nyaralásáról készültek, azonban nem derül ki, hogy ők 

                                                 
1045

 BStU MfS HA VI. Nr. 5519. 
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miért álltak ilyen szoros megfigyelés alatt. Nem csak a strandolásokról készültek titkos 

fényképfelvételek, hanem a családok budapesti, esztergomi kirándulásaira is elkísérte őket 

a magyar állambiztonság.
1046

  

Az 1980-ban készült képek egy-egy családi fotóalbumból is előkerülhettek volna, 

egyedül a beállítások árulkodnak arról, hogy nem hagyományos családi nyaralásokon 

készült felvételeket látunk. A két dossziéban szereplő fotók forrásértéke egyrészt a 

magyarországi operatív csoport tevékenységére vonatkozó információkban rejlik, másrészt 

azonban alátámasztják az állambiztonsági iratok, jelen esetben fényképek, életmód-történeti 

forrásként való értelmezésének lehetőségét.   

 

4. Kép: Balatonfüredi strand, „Üveges” anyja és „Vendégné”. BStU MfS HA VI. Nr. 5519. 

p. 5/18. 

                                                 
1046

 U.o. p. 5/23-5/38. 
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5. Kép: Budapest, Szent István tér. BStU MfS HA VI. Nr. 5519. p. 5/36. 
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5.2.4. Főállású IM-ek bevetése a balatoni idegenforgalom ellenőrzésében  

 

Az operatív csoportok által foglalkoztatott nem-hivatalos munkatársak vonatkozásában 

ugyan továbbra is megmaradt a szezonálisan bevetett besúgók, valamint a Stasi hivatásos 

tisztjei közül a Balatonnál nyaralók és az FDJ-tagok alkalmazása egészen a korszak végéig, 

új elemnek tekinthetjük azonban az 1980-as években az ún. főállású IM-ek, azaz hivatásos 

nem-hivatalos munkatársak
1047

 egyre gyakoribb bevetését. Ezzel a jelenséggel 

párhuzamosan alapvetően jellemző volt az északi és a déli parton szezononként bevetett 

besúgók számának szinte folyamatos növekedése.  

A főállású nem-hivatalos munkatárs fogalmilag szinte értelmetlen ellentmondást takar, 

és a magyar állambiztonság esetében nem ismert funkció, azonban az MfS gyakorlatában az 

1960-as évektől létező fogalom volt. Ezek a besúgók rendszeres havi jövedelmet kaptak a 

Stasitól munkájukért, miközben egyben egy-egy állambiztonsági szempontból kiemelt 

jelentőségű munkahelyen „dolgoztak”. Napi munkájukat és beosztásukat azonban 

alapvetően az MfS határozta meg, így alkalmazásuk gyakorlatilag nem történhetett az adott 

munkahely vezetőinek tudta nélkül. Az 1980-as évek közepén cca. 4.000 fő dolgozott 

hivatásos IM-ként, sokan közülük az NSZK területén. Viszonylag sok HIM dolgozott az 

idegenforgalomban, alapvetően az RDDR-nél, hiszen ily módon egyszerűen lehetett őket 

szezonálisan más-más országba helyezni, miközben kontrollálhatták az idegenforgalmi 

vállalat dolgozóit is, illetve tevékenységi körükbe tartozott további besúgók tartása is.
1048

  

A következőkben egy olyan, főállású besúgóként a Stasi szolgálatában álló pár 

tevékenységét ismertetem, akik az 1985-ös szezontól rendszeresen, vagyis főállásban 

nyaraltak a Balaton partján. Üdüléseik fő célja pedig az volt, hogy az összekötőtisztjeik 

által megadott, és már az NDK-ban a Stasi látókörébe került személyeket és esetleges 

nyugati kapcsolataikat szemmel tartsák, ideális esetben összebarátkozzanak velük, és a 

célszemélyekről részletes jelentéseket készítsenek.  

A jelentések egyben mint életmód-történeti, a hétköznapi élet történetére vonatkozó 

forrásokként is értelmezhetők, miközben képet adnak a Stasi magyarországi 

tevékenységének mértékéről, az 1980-as években összegyűjtött információk 

aprólékosságáról. Ezek a jelentések – az operatív megfigyelések jelentéseihez hasonlóan – 

pillanatfelvételeket rögzítenek a korabeli balatoni idegenforgalomról, annak aranykoráról, a 
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magyarországi életkörülményekről, a kelet- és nyugat-német turisták találkozásainak 

világáról. Mindezek mellett ezek a jelentések kézzelfoghatóvá teszik a Stasi magyarországi 

jelenlétének mértékét, azt az abszurd mindent-tudni-akarást, ami a még csak meg sem 

tervezett, és eleve csak a kelet-német állambiztonság logikája szerint bűncselekménynek 

számító tevékenységek mániákus rögzítésére irányult.  

A hivatásos IM-ként „Klaus Heinig” néven dolgozó besúgó a nem-hivatalos 

együttműködést 1968-ban vállalta, amikor az NDK tengeri hajózási vállalatánál 

dolgozott.
1049

 Még ugyanebben az évben hivatásos IM lett, későbbi aktája szerint pedig 

1973-1979-ig a „nem-szocialista külföldön”, vagyis az NSZK-ban dolgozott egy fedő 

munkahelyen, mint szerelő egy papíripari üzemben.
1050

 Akkori felesége szintén az MfS 

besúgója volt, sőt, fiuk az NSZK-ban született. 1979-ben azonban tetten érték „Klaus 

Heinig”-et, majd három év három hónap börtönbüntetésre ítélték, végül a két Németország 

közötti fogolycsere keretében 1980-ban kegyelmet kapott és visszatérhetett az NDK-ba.
1051

 

A tevékenységét értékelő összefoglaló jelentés kiemelte „kitűnő politikai-operatív 

teljesítményét”, bátorságát, példaértékű megbízhatóságát, felkészültségét, valamint ügynöki 

erényeit, mint például nyugodtságát, higgadtságát, pontos és precíz munkavégzését.
1052

 

 „Klaus Heinig” foglalkoztatását 1985 júniusában vette át a VI. Főosztály, elsősorban 

azzal a céllal, hogy az őszi és a téli hónapokban segítse az RDDR és az FDJ utazási 

irodájának, a Jugendtourist új munkatársainak, területi képviselőinek kiválasztását, vagyis 

előzetes állambiztonsági szempontú ellenőrzésüket.
1053

 Fő feladata mellett azonban 

bevetették a turisztikai főszezon idején a szocialista országokban, illetve olyan konkrét 

tömegrendezvényeken is, ahol jelentősebb számban fordultak meg nyugat- és kelet-

németek egyaránt. Alkalmazták a fentiek mellett olyan utascsoportok kísérésére is, 

melyekben operatív személyi ellenőrzés alatt álló egyének is utaztak, ily módon 

leegyszerűsítve az egész csoport és a célzott személyek megfigyelését.
1054

  

 A HIM átvétele után részletes, több mint egy éves képzési tervet készítettek számára 

1985 októberében a Főosztály munkatársai, az egyes kis tanfolyamok között azonban már 
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első bevetéseire is sor került 1986 folyamán.
1055

 Első magyarországi akciója 1986 

augusztusában volt, mégpedig Budapesten, ahová saját személyautójával augusztus 4-én 

megérkezve, a Novotel Hotel parkolójában kellett találkoznia a Magyarországon működő 

operatív csoport egyik hivatásos tisztjével egészen pontosan délután 2-kor. A Novotel 

parkolója a korszakban közismerten az NSZK-ból és az NDK-ból személyautóval érkező 

családok, rokonok találkozóhelye volt, mivel onnét könnyen folytathatták útjukat immár 

közösen az M7-en a Balaton felé. A német-német találkozások között azonban éppen az 

ilyen, határokon átnyúló közös nyaralások megfigyelésére specializálódott szakemberek 

találkozóira is sor került.   

Az összefoglaló jelentés még a találkozási jelszót is tartalmazta, az autóban várakozó 

ügynököt a következőkkel üdvözölte az operatív tiszt, melyre a megadott jelszót kellett 

válaszolni: 

„ – Jó napot Klaus, át kell adnom Heinz üdvözletét.  

  – Köszönöm, azt hittem, Heinz már itt van.”
1056

 

A jelentésből megtudhatjuk továbbá, hogy „Klaus Heinig” számára – rendszeres havi 

fizetése mellett – minden költségét megtérítették a 20 napos nyaralása során. A 

magyarországi napidíj és a hivatalos iratok illetékének kifizetése mellett külön kapott 

benzinpénzt az NDK területén és Csehszlovákián való átutazásra, és a biztosításra is, ami 

összesen gyakorlatilag egy havi fizetésének felelt meg.
1057

 

A HIM jelentéseit tartalmazó dossziéból derül csak ki, hogy már az 1986-os, első 

magyarországi bevetést is élettársával közösen hajtották végre, aki „Claudia Kaufmann” 

néven volt nem-hivatalos munkatársa az MfS-nek.
1058

 A három hetes akció során hat 

alkalommal találkoztak az operatív csoport kapcsolattartójával, mely alkalmakkor összesen 

nyolc jelentést adtak át.
1059

 A dosszié tartalmazza a jelentések kézzel írt eredeti 

példányait,
1060

 azok átiratát és értékelését is.
1061

 Érdekes, hogy az eredeti jelentések két 

különböző kézírással íródtak, viszont szinte mindegyik végén két aláírás szerepel: „Klaus 

Heinig” és „Claudia Kaufmann”.
1062

 Ez magyarázhatja azt is, hogy „Claudia Kaufmann” 

ügynöki jelentéseit tartalmazó dossziéjában a magyarországi bevetések idejére 

gyakorlatilag nem találunk jelentéseket, hiszen olyannyira közösen dolgoztak, hogy a 
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közösen megfigyelt és közös jelentésekben rögzített információkat „Klaus Heinig” 

dossziéjában találjuk.
1063

 

A jelentések nem egy összefüggő ügy, egy folyamatos megfigyelés dokumentumai, de 

így is bepillantást engednek a korabeli magyar idegenforgalom viszonyaiba. Az egyik 

budapesti jelentésben például arról olvashatunk, hogy a VIII. kerületi „Paprika Csárda” 

előtt egy júliusi péntek estén hat turistabusz és egy magyar rendszámú ezüst színű Honda 

várakozott. A buszok közül két szovjet, egy osztrák, két nyugat-német és egy magyar volt, 

melynek vendégei ráadásul egy közös zártkörű vacsorán élvezték a magyar gasztronómia 

kínálatát.
1064

  

 A jelentésekből kiderül, hogy a pár szinte minden este végiglátogatta azokat a 

nagyobb pesti szállodákat és éttermeket, sőt, sétányokat, parkokat is, ahol jellemzően 

várható volt kelet- és nyugat-német turisták közös felbukkanása. Olyan fokú precizitással 

adtak számot jelentéseikben az esti séták során tapasztaltakról, szinte minden nyugat-német 

turista ártatlan kijelentéséről, hogy az még a jelentések értékeléseiben is megjelent:  

„Operatív szempontból nem értékelhető (információ), mivel az NSZK-állampolgárok 

személyazonosságának megállapítására nincs lehetőség”,   

vagy:  

„a jelentésnek nincs operatív mondandója, nem releváns”.
1065

 

 Az ilyen és ehhez hasonló értékelések ellenére azonban összességében nagyon meg 

volt elégedve a szezon eredményeit összefoglaló jelentésében az operatív csoport vezetője, 

Baldauf.
1066

 Kritikai megjegyzése éppen arra vonatkozott, hogy a három hetes 

magyarországi tartózkodásuk során nem használták ki teljes mértékben az IM-pár 

„operatív” kapacitásait.
1067

 Legértékesebbnek azt a jelentésüket értékelték, melyben a 

soproni kempingben – minden bizonnyal az 1989 nyarán történelmi jelentőségűvé váló 

Lővér kempingben – folytattak megfigyeléseket, ahová éppen azzal a céllal küldték őket, 

hogy tanulmányozzák a viszonyokat, hogyan sátraznak a keleti és a nyugati turisták, milyen 

messze van a határ, stb.
1068

 

 Az 1987-es szezon előkészítése során, március végén nem csak „Klaus Heinig” 

alkalmazását tervezték meg, hanem „Claudia Kaufmann” foglalkoztatását is átvette a 
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magyarországi idegenforgalom ellenőrzéséért felelős operatív csoport.
1069

 „Claudia 

Kaufmann” már 1983 óta volt nem-hivatalos munkatársa az MfS-nek, a VI. Főosztály, 

vagyis az idegenforgalom területére való átvételére pedig éppen „Klaus Heinig” 

dekonspirálódásának megelőzése miatt volt szükség. A hölgy így 1988-tól az RDDR-nél 

dolgozott főállásban, így az ő környezete számára sem volt feltűnő, hogy gyakorlatilag a 

teljes üdülési szezont külföldön töltötte.
1070

 

Első, hivatalosan is közös háromhetes bevetésüket 1987 augusztusára tervezték, 

mégpedig a balatonszemesi „Ifjúság” kempingbe. A márciusban készült tervezet már percre 

pontosan rögzítette az operatív tiszttel való siófoki találkozót, valamint annak jelszavait 

is.
1071

 A pár nyaralásának idejére készített munkatervben olyan feladatok szerepeltek, mint 

pl. tiltott határátlépés előkészületére utaló jelek és olyan „operatív szempontból jelentős 

cselekvés- és viselkedésformák” felismerése, melyek kimerítik az államellenes tevékenység 

fogalmát. Mindezek mellett feladatuk volt a turisták általános közhangulatának, a körükben 

a magyarországi és az NDK-beli viszonyokról uralkodó vélemények felderítése, valamint 

az MfS más egységeitől érkező, operatív személyi kontrollra vonatkozó kérések 

teljesítése.
1072

  

A munkatervhez képest azonban a munka dosszié jelentései szerint a pár 1987. július 

12-31. között nyaralt Fonyódon, mégpedig egy magánszálláson.
1073

 A meglepő szállás-

választást az indokolta, hogy egy konkrét operatív személyi kontroll végrehajtásával bízták 

meg őket, és mivel ismert volt a megfigyelendő személy balatoni szállása, így első és 

legfontosabb feladatuk az volt, hogy ők is a közelében lakjanak és így létesítsenek vele 

kapcsolatot.
1074

 

A „Zwerg” fedőnevű célszemély behálózásáról szóló, egymás után következő, 

összesen 16 jelentésből kémfilmbe illő, mindeközben mégis semmitmondó eseményekről 

beszámoló iratok olvasása közben elevenedik meg előttünk mindaz a gyakorlatban is, 

amelybe az operatív csoport történetének eddigi évtizedeiben csak a hivatásos tisztek, vagy 

egy-egy megfigyelt célszemélyről készült jelentés révén nyerhettünk bepillantást.
1075

 A 

megfigyelésre kijelölt családdal való megismerkedés is olyan hátborzongatóan természetes 

profizmussal történt, amin még a Stasi-dokumentumok ezrein edződött kutató is 
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meglepődik. Az ügynök szemrevételezte a célszemély által bérelt házat, majd annak 

tulajdonosától segítséget kérve, megpróbált a szemközti nyaralóban szobát kapni, ahol 

ígéretet kapott arra, hogy ha a következő nap sem érkeznek meg a várt vendégek, akkor 

megkaphatja a kiadó apartmant. Az operatív szempontból megfelelő szálláshely 

megszerzéséről és az első kapcsolatfelvételi próbálkozásról a második jelentés számolt be:  

„Hétfőn, 1987. július 13-án, ca. 18.20 perckor érkeztem meg a Napsugár utca … szám 

alatti házhoz, ahol megkaptam a szálláshelyet.  

Amikor elkezdtem kipakolni az autóból, megérkezett „Zwerg” és egész családja 

személygépjárművel. 

Megszólítottam, és megkérdeztem, hogy ért-e a kétütemű motorokhoz. Nemmel 

válaszolt. Elmagyaráztam, hogy problémám van a porlasztóval, ami megfelelt a 

valóságnak. Váltottunk még pár lényegtelen szót bankokról, ahol pénzt lehetett váltani, és 

bevásárlási lehetőségekről, majd mindenki ment a maga útjára. Ezután ő a családjával 

alvásidőig a teraszon ült, miután 19.30 és 20.30 között sétálni volt a családjával.  

’Klaus Heinig’ ”
1076

 

 A következő jelentésekben napról-napra követhetjük a kapcsolatfelvételt, majd kvázi 

barátkozást, miközben „Klaus Heinig” gyakorlatilag ügynöki tevékenységével összefüggő 

útjait és találkozóit is beleszőtte a célszeméllyel és családjával együtt töltött időbe. A 

kapcsolatépítés mellett percre pontos beszámolókat is kapunk egy átlagos kelet-német 

család nyaralási szokásairól:  

 „9 körül ’Zwerg’ és a családja az erkélyen foglaltak helyet, hogy reggelizzenek. Én 

kimentem és az autóval foglalkoztam, ami ’Zwerg’ látómezejébe esett.  

 Integetett, és én megkérdeztem, hogy hogy vannak.  

 A reggeli után odajött hozzám a lányával és nézte, ahogy szerelek. Majd lementek a 

strandra. …. néven mutatkozott be, és azt mondta, hogy elektrotechnikusként dolgozik. 

Amíg nálam volt, elmagyaráztam neki, hogy péntekig rendbe kell hoznom az autót, mert 

aznap el kell hoznom Budapestről a barátnőmet.  

 Megemlítette, hogy szerdán találkozik egy ismerősével, aki teherautó-szerelő, és tudna 

nekem segíteni.  

 ’Zwerg’ megkérdezte, hogy hogyan jutottam hozzá egy Barkashoz. 
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 17 óra körül visszajött a család a fürdésből. (’Zwerg’) odajött hozzám és megkérdezte, 

hogy rendben van-e már az autó. Ezután 19 óráig az erkélyen ült a családjával. 19 és 19.30 

között mindhárman elmentek sétálni. Végül 21.30-ig ismét az erkélyen ültek. (…) 

 ’Zwerg’ még arról is felvilágosított, hogy szerdán, július 15-én ’pulóver-piac’ lesz 

rögtön a sarkon, amit ő a családjával meg akar látogatni. Az erre vonatkozó kérdésemre 

beleegyezett, hogy csatlakozzak a családjához a ’pullóver-piac’ meglátogatásakor.”
1077

 

 A következő jelentés a híres, mára már-már legendássá vált fonyódi ’pulóver-piacon’ 

tett látogatásról számolt be, ahol „Zwerg” hanglemezeket vásárolt, és a beszélgetések során 

kiderült, hogy már nyolcadik alkalommal van Magyarországon.
1078

 Egészen elképesztő az a 

lazaság, ahogyan „Klaus Heinig” közös kirándulásra ajánlotta fel autóját, amikor Siófokra 

kellett mennie, hogy az összekötő tisztjével találkozzon, illetve amikor Budapestre ment, 

hogy elhozza élettársát – aki szintén ügynök volt.
1079

 A barátnőt megérkezésekor már teljes 

természetességgel mutatta be „Zwerg”-nek és családjának, aki beszámolt egy új és ingyenes 

strand felfedezéséről is, ahová másnap már együtt ment a két család.
1080

  

A nyaralás minden egyes napjáról részletesen tudósító további jelentésekből kiderül, 

hogy a besúgó-pár gyakorlatilag a megérkezésüket követő negyedik naptól kezdve már 

együtt strandolt, este pedig együtt sörözött a célszeméllyel és családjával,
1081

 aki az ötödik 

napon négyszemközt bevallotta az őt megfigyelő „Klaus Heinig”-nek, hogy ő és a felesége 

valójában az NDK rendőrségénél dolgozik. A rutinos ügynök azonban nem jött zavarba, és 

biztosította új barátját arról, hogy ez semmit nem fog változtatni eddigi jó viszonyukon – 

hiszen éppen emiatt a munkahely miatt kellett megfigyelnie „Zwerg”-et és családját.
1082

 A 

további jelentések egyike szerint még arra a balatonlellei ellenőrző körútra is elhívták 

magukkal a megfigyelendő családot, melynek során azt kellett felderíteniük, hogy 

megérkezett-e már a következő operatív megbízatás célszemélye.
1083

 A közösen eltöltött 

nyaralás során címet cseréltek, az utolsó estén pedig megbeszélték, hogy a hazafelé vezető 

úton majd együtt fognak kempingezni Csehországban, ahol „Zwerg”-nek van egy jól bevált 

szálláshelye.
1084

  

A két hetes operatív személyi ellenőrzés, vagyis közös nyaralás során naponta íródott 

jelentések mellett még két összefoglaló értékelés is született a célszemélyről, melyet 
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kiegészítésekkel is ellátott a pár.
1085

 A célszemély jellemzéséből az derül ki, hogy egy 

barátságos, de roppant zárkózott természetű személyről volt szó, akiről sehogyan sem 

lehetett kideríteni politikai véleményét, és sehogyan sem lehetett vele vitába keveredni. 

Alapvetően csak a hanglemezgyűjteménye érdekelte, de arról sem mesélt túl sokat.
1086

 

Minden napi jelentésbe beleszőtték azt az információt is, hogy a megfigyelt család mennyi 

pénzt költött el aznap – a Stasi logikája szerint a túlságosan magas pénzköltés már 

önmagában arra utalt volna, hogy a célszemély valamilyen kémtevékenységet folytat az 

NSZK felé és azért pénzbeli juttatást kap. Az összefoglalóban hangsúlyozta „Klaus 

Heinig”, hogy „Zwerg” még akkor sem tanúsított érdeklődést nyugat-német turisták iránt, 

amikor az ügynök maga elegyedett beszédbe velük és vásárolt nyugati sajtótermékeket. 

A két összefoglaló értékelést olvasva azonban végérvényesen megbizonyosodhatunk 

arról, ami már „Zwerg” és családja napi tevékenységére vonatkozó jelentésekből is szinte 

egyértelmű volt: semmilyen illegális tevékenységről, titkolt nyugati kapcsolatról nem volt 

szó. Ez pedig felveti azt a kérdést, hogy vajon mi értelme van egy hivatásos besúgó 

házaspár kéthetes nyaralását finanszírozni mindössze azért, hogy az erkélyen vacsorázó és a 

Balatonban fürdő családokról gyűjtsenek információkat. 

A két besúgó nyaralása azonban még nem ért véget a „Zwerg” család operatív 

személyi ellenőrzésével, vagyis a közös fürdőzésekkel. Érdekes, hogy a déli part általános 

megfigyelése, kelet- és nyugat-németek közös nyaralásainak feltárása során ők a hátralévő 

időben gyakorlatilag kifejezetten nyugat-németek társaságát keresték. Abszurd módon 

azonban róluk is épp olyan aprólékosan adták jelentéseiket, mint a kelet-németekről – 

mintha ennek bármi jelentősége is lett volna.
1087

  

A pár 1987-es balatoni nyaralását is teljes egészében fizette az MfS, sőt, a 

meghatározott összeg az előző évhez képest jelentősen növekedett, így feltételezhető, hogy 

miközben a kelet-német állam saját utazni vágyó polgárai számára nem emelte a kivihető 

NDK-márka összegét, vagyis az ún. utazási pénzt, addig azt hivatásos besúgói számára 

minden nehézség nélkül teljesítette.
1088

  

 A következő, 1988-as szezonra már két nyári bevetéssel tervezték megbízni a két 

besúgót, júniusban három hétig, a nyár második felében viszont majdnem egy teljes 

hónapig nyaraltak a Stasi költségén Magyarországon.
1089

 Második bevetésükre nem a 
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Balatonnál, hanem Budapesten, mégpedig a zugligeti Tündérhegy kempingben került volna 

sor, melynek tervei során az előző évekhez hasonlóan hónapokkal korábban percre 

pontosan rögzítették a találkozási pontot és a jelszót.
1090

 A precíz tervek ellenére, a 

hivatásos nem-hivatalos munkatárs munka dossziéjának tanúsága szerint azonban valójában 

csak egy bevetés valósult meg, mégpedig 1988. július 24. és augusztus 14. között a 

Zamárdiban lévő „Sellő” privát kempingben.
1091

 

Arról sajnos nem szólnak a dokumentumok, hogy miért maradt el a zugligeti nyaralás, 

ami azért is különösen érdekes lenne, mivel a következő évben, az 1989-es nyár végén 

drámai események helyszínévé vált a kemping – a Stasi magyarországi jelenléte 

szempontjából pedig nem lett volna érdektelen, ha jobban meg tudták volna ítélni a 

helyzetet, ha már az 1988-as szezonban nyaralt volna ott egy – ez esetben pedig kettő – 

hivatásos főállású besúgójuk.  

 Az 1988-as szezon balatoni jelentései már nem egy operatív személyi ellenőrzésre 

vonatkoztak, hanem több, párhuzamosan folyó, kisebb megbízás végrehajtásáról 

tudósítanak. A jelentések többsége megtalálható egy operatív ellenőrzéseket gyűjtő 

dossziéban is,
1092

 így összeilleszthetőek az egyes ügyek mozaik-darabjai, bár még így sem 

rajzolódik ki egy folyamatos történet, legtöbb esetben nem derül ki az NDK határain is 

túlnyúló megfigyelés oka, vagy annak következménye.  

A szezont értékelő összefoglaló szerint „Klaus Heinig” több mint három hetes 

balatoni tartózkodása során összesen kilenc jelentést adott le hat különböző ügyre 

vonatkozóan, melyek közül kettő volt az MfS egységeitől átvett személyi ellenőrzés.
1093

 A 

jelentések, az eddigiekhez hasonlóan, precízen beszámoltak a nyaralók hétköznapjairól, 

amely információk között még keresve sem találni olyat, amit „operatív szempontból 

relevánsnak” nevezhetnénk. Egyik megbízatása egy kihelyezett idegenvezetőként 

Balatonföldváron dolgozó nő megfigyelése volt, akivel gyakorlatilag úgy próbált meg 

„Klaus Heinig” kapcsolatot teremteni, hogy randevúra hívta és ajánlatot tett neki. Az 

ügynök azonban még a megsemmisítő visszautasítást is hivatalos pontossággal rögzítette a 

kapcsolatfelvételi kísérletről szóló jelentésben:  
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„Végül értésemre adta, hogy nem látja túl sok értelmét annak, hogy további 

ismerettséget kössön velem. Ő férjnél van és én nem az a típus lennék, aki miatt mindent 

kockáztatna.”
1094

 

A jelentésekben a korabeli magyar második gazdaság féllegális világa is 

megelevenedik, „Klaus Heinig” a „Sellő” kempingben éppen a megfigyelés alatt álló 

célszemélytől hallott egy olyan magyar fogorvosról, aki a nyugati vendégeket nyugat-német 

márkáért kezelte – azonban 1988 nyarán ezen már csak a kelet-német állambiztonság kvázi-

hivatalos képviselői voltak meglepődve.
1095

 A kempingben együtt nyaraló német-német 

családok, vagy a kelet-német háztartási eszközöket áruló turisták már szinte csak 

megszokott díszletként jelentek meg a háttérben.
1096

 

 Az 1989-es szezonban május végétől, majd június végétől töltött el „Klaus Heinig” 

egy-egy három hetes időszakot Magyarországon, mindkét esetben a balatoni „Sellő” és 

„Aranypart” kempingekben volt bevetésen. A végzetessé váló nyáron azonban már július 

16-án elhagyta az országot, így nem tudósíthatott az augusztusi és szeptember eleji 

eseményekről, a kempingekben egyre feszültebbé váló helyzetről.
1097

 Feladatai ebben az 

évben is megegyeztek a korábbiakkal, két különböző személyi kontroll megbízást 

teljesített, összesen 11 jelentést adott öt különböző ügyhöz.
1098

  

 A júniusi és júliusi jelentések még nem árulkodtak a későbbi eseményekről, a korábbi 

évekhez hasonlóan már-már monoton egyhangúsággal követték egymást a jelentések a 

kempingekben együtt nyaraló NDK- és NSZK-állampolgárokról, az együtt parkoló autókról 

és az egész nap együtt játszó gyerekekről. Mindössze egy június 30-i jelentésben 

olvashatunk egy kelet-német fiatalemberről, aki mindenképpen olyan személyt keresett, aki 

őt egy nyugat-német útlevélhez tudta volna juttatni, hogy Ausztria felé elhagyhassa az 

országot. A hivatásos besúgó ráadásul úgy jutott ehhez az információhoz, hogy a 

fiatalember őt magát is meghívta pezsgőzni és nála is az útlevélszerzés lehetőségei iránt 

érdeklődött.
1099

 

„Klaus Heinig” főállású IM személyi aktájában 1989. december 1-i dátumozású az 

utolsó irat, mégpedig az előírásoknak megfelelően egy nem-hivatalos kapcsolatokat lezáró, 
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belső használatú MfS-nyomtatvány formájában, ami egyben a HIM foglalkoztatásának 

precíz és előírásszerű lezárását jelentette 22 év közös munka után.
1100

  

 

 

 

  

                                                 
1100

 BStU MfS AIM 15610/91. „Klaus Heinig” T. I./2. p. 73. 



265 

 

5.3. A két testvérszerv együttműködése az 1980-as években  

 

5.3.1. Együttműködési megállapodás 1981-ben  

 

Az 1980-as évek első fele még a rutinszerű, gördülékeny együttműködés időszakaként 

jellemezhető, míg az évtized közepén már megjelentek azok a jelek, melyek a korszak 

végén, a nemzetközi és a két ország belpolitikai helyzetének átalakulása következtében 

végül teljesen megváltoztatták az együttműködés feltételeit. Azonban az 1981-ben 

megkötött újabb együttműködési megállapodás
1101

 teljes szövege megegyezik az 1974-ben 

tervezetként maradt, alá nem írt egyezménnyel.
1102

 Egyetlen különbség az, hogy a végül 

1981-ben aláírt megállapodásban már nem az 1967-es barátsági, együttműködési és 

segítségnyújtási szerződésre, hanem logikusan és jogi szempontból konzekvensen annak az 

1977-ben megújított verziójára hivatkoztak, mint a két szerv közötti együttműködés alapja. 

Ezt leszámítva minden, az addigi közös munka értékelése, sőt, a nemzetközi helyzetből 

adódó új szempontok, az együttműködés „új” feladatainak és annak részleteinek rögzítése 

is szó szerint megegyezik az előző megállapodással. Az 1974-ben előkészített 

megállapodás aláírója magyar részről Benkei András belügyminiszter lett volna, azonban 

1981-ben már dr. Horváth István volt a miniszter, míg a kelet-német állambiztonsági 

miniszter – egészen 1990-ig – Erich Mielke maradt.
1103

  

Az aláírt egyezményben felsorolt közös feladatok rögzítése, elsősorban a politikai, 

gazdasági és katonai hírszerzés területén való együttműködés továbbra is elsődleges 

jelentőségű maradt, ám ezek a szakaszok alapelvekre és általános megközelítésekre 

szorítkoztak, és kevés konkrétumot tartalmaztak a közös munkára vonatkozóan.
1104

 A 

Magyarországon nyaraló németek szempontjából azonban érdekes az a bekezdés, aminek 

értelmében az állambiztonsági szervek kicserélték „az NDK-beli, illetve az MNK-beli 

állampolgárok által a kapitalista államok képviselőivel, vagy polgáraival fenntartott gyanús 

kapcsolatokról szóló információkat.”
1105

 Vagyis, ha kelet-német és nyugat-német 

állampolgárok balatoni nyaralásaik során kapcsolatba kerültek egymással, és erről a magyar 

szervek tudomást szereztek, az információt át kellett adniuk a testvérszerv számára.  
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A megállapodásban foglaltak tükrözik az állambiztonsági munkát elősegítő technikai 

eszközök fejlődését is. A felek kicserélték az „operatív tevékenységgel kapcsolatos 

tudományos, módszertani, pszichológiai tanulmányokat és tananyagokat”, valamint új 

operatív-technikai tapasztalataikat, az eszközök mintapéldányait, melyeket vagy az egyik, 

vagy a másik fél, vagy közösen fejlesztettek ki, illetve „a meglévő operatív-technikai 

együttműködési egyezménynek megfelelően az ellenség táborából szereztek be.”
1106

 

Az ellenségesnek minősített hírszerző szervek elleni közös tevékenységükkel és 

együttműködésükkel kapcsolatban gyakorlatilag változatlanul megismételték az előző 

egyezményekben rögzítetteket. A „ellenségek” közé azonban már az 1974-es tervezetben is 

bekerült Kína, egymás hírszerző tevékenységének támogatása kiterjedt „a kínai szakadár és 

nagyhatalmi törekvések elleni harcra” is.
1107

 A bevezető szakaszban, a béke biztosítására 

irányuló célkitűzések mellett továbbra is megtaláljuk a hírszerző szervek közötti 

együttműködés feladatai között a „szocialista közösség elleni ellenséges terveknek és 

akcióknak” a gazdaság, a politika, de főleg a kultúra területének, valamint „különösen az 

ellenséges háborús terveknek és előkészületeknek” a felderítését és leleplezését, új típusú 

fegyverek és hadászati eszközök azonosítását, illetve felismerését.
1108

  

Új elemként jelent meg az egyezményben a „népgazdasági objektumok elhárításszerű 

biztosítása”, illetve a két ország hivatalos képviselői, vagy közlekedési eszközei elleni 

terrorista merényletek megakadályozására irányuló együttműködés, és az államellenes 

bűncselekményt elkövetők, vagy az azzal gyanúsíthatókra vonatkozó információk 

kicserélése. A két fél támogatást nyújtott egymásnak a kormányőrségek tevékenységében, a 

rádióösszeköttetés biztonságos üzemeltetésében, titkosított és rejtjelezett csatornák, 

valamint az archívumok kölcsönös használatának biztosításában, és „szorosan 

együttműködik és koordinálja intézkedéseit a baráti fejlődő országok nemzeti biztonsági 

szerveinek nyújtandó segítség kérdésében.”
1109

 

A megállapodás IV. cikkelye ismét rögzítette, hogy a két szerv együttműködik az 

1957-es jogsegélyegyezményben megállapított eljárási rend alapján keletkező feladatok 

ellátásában, vagyis a két szerv „kölcsönösen támogatást nyújt egymásnak azon 

büntetőügyekben, amelyek feldolgozásában az állambiztonság vizsgálati szervei az 
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illetékesek.”
1110

 Nem említették azonban az 1963 júniusában megkötött megállapodást, ami 

kifejezetten ezt a kérdést szabályozta. 

A két fél továbbra is kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátotta nem-hivatalos 

munkatársait és rájuk vonatkozó adatait konkrét operatív eljárások esetén. Megjelent 

azonban egy új kitétel, melynek értelmében csak olyan nem-hivatalos munkatársakat adtak 

át ideiglenesen, akik „önállóan tevékenykednek és nem állnak kapcsolatban más nem-

hivatalos munkatársakkal”
1111

 – csökkentendő a dekonspiráció veszélyét.  

A megállapodás IX. cikkelyéből az előző egyezményhez képest további információkat 

tudhatunk meg a másik fél területén lévő „operatív munkatársakra”, vagyis gyakorlatilag az 

operatív csoportokra vonatkozóan:  

„A két Fél – a másik Féllel történt egyeztetés alapján – megfelelő számú operatív 

munkatársat helyez el a másik állam területén, a másik állam területén található 

állampolgárainak elhárításszerű biztosítása, valamint a megfelelő konkrét intézkedések 

végrehajtása céljából. Mindkét Fél sokoldalú segítséget és támogatást nyújt a másik Fél 

munkatársainak a rájuk bízott munka elvégzésében.”
1112

 

A megállapodás kitért arra is, hogy a két fél viselte a másik állam területén elhelyezett 

munkatársainak költségeit, viszont a közös tevékenységek összehangolása céljából utazó 

delegációkat a fogadó fél finanszírozta.  

A két szerv együttműködésének hozadéka volt a csereüdülések lebonyolítása is, 

melynek kereteit szintén az egyezményben rögzítették: „A két Fél munkatársai közötti 

baráti kapcsolatok megszilárdítása és fejlesztése, valamint az üdülés és gyógyítás 

valamennyi lehetőségének hatásosabb kihasználása érdekében a két Fél – éves egyeztetés 

alapján – betegcserét folytat.”
1113

 A dokumentumok tanulsága szerint azonban inkább az 

volt a helyzet, hogy a kelet-német tisztek nagyon szerettek a Balatonnál nyaralni, még maga 

Markus Wolf, a kelet-német hírszerzés hírhedt vezetője is járt itt, míg a magyarok kevésbé 

szívesen utaztak a hűvösebb és esősebb NDK-ba.
1114

 

Az egyezmény befejező szakaszában a felek megállapodtak abban, hogy folyamatos 

tárgyalásokon és egyeztetéseken dolgozzák ki a megállapodásból fakadó feladatok 

megvalósításának részleteit, rendszeres kapcsolattartást folytatnak és folyamatos 

konzultációkat tartanak a hírszerzés és az elhárító munka területén, illetve konkrét ügyekkel 
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kapcsolatban, valamint kölcsönösen felelősséget vállalnak az átadott információk titkos és 

bizalmas kezeléséért is.
1115

  

Az előző, 1958-ban és 1963-ban megkötött állambiztonsági együttműködési 

megállapodásokhoz képest ebben az egyezményben jóval kevesebb az ideológiai tartalom, 

jóval kisebb mértékben jelent meg a nyugat-német, a „kapitalista-imperialista ellenség” 

képe, vagy a nyugati magyar emigráció „ellenséges” tevékenysége. A hírszerzés és a 

kémelhárítás területére vonatkozó közös feladatok változatlanok maradtak ugyan, de 

arányaiban jóval több volt az együttműködések gyakorlati megvalósítására vonatkozó 

cikkely, mint az előző egyezményekben. 

Mint már említettem, a megállapodás keletkezésének külön érdekessége, hogy az 1974 

óta tervezetként maradt egyezmény szó szerint került átvételre. Ezt azzal magyarázhatjuk, 

hogy ekkor már rendszeresek voltak az egyes állambiztonsági szervezeti egységek közötti 

önálló munkaértekezletek és a konkrét esetekre, illetve csak egy-egy évre vonatkozó 

együttműködéseket rögzítő megállapodások. Az 1980-as évek elejére gyakorlatilag már 

olajozottan és gördülékenyen működtek együtt a két szerv különböző alegységei. Így 

igazából már nem volt szükség az együttműködések általános irányainak rögzítésére, csak 

egy megerősített keretmegállapodásra. A felek ezen túlmenően csupán néhány technikai 

jellegű részletet fejtettek ki alaposabban. Az együttműködés nem szabályozott részeit az 

„operatív szintre” bízták, ami a jogállamiság, az államszuverenitás és az ebből fakadó 

joghatóság fogalmainak, és a vonatkozó jogelveknek egészen sajátos értelmezését 

jelentette.  
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 ÁBTL BM NKO 1.11.12. 541. doboz Megállapodás. p. 7-8. 
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5.3.2. A két állambiztonsági szerv együttműködése a gyakorlatban  

 

Az 1970-es évek második felében már megfigyelhető volt a magyar belügyi szervek által az 

idegenforgalom területén fontosnak tartott, és a vizsgálati körbe vont ügyek jellegének 

változása. Azonban ezzel párhuzamosan a magyar állambiztonság továbbra is aktívan részt 

vett a kelet-német szervekkel való együttműködésben, a már rutinszerű közös munkában 

azonban egyre több zavar jelentkezett. A Stasi tisztjeinek egyre nagyobb problémát okozott 

a magyar szervek érdeklődési körében bekövetkező változás, és annak 

manifesztálódásaként a magyar partnerek részéről tapasztalható csökkenő lelkesedés az 

információkérések teljesítése során.   

Az 1989-ben bekövetkezett események ismeretében olvasva egészen abszurd képet 

fest az az 1986 őszén egyre magasabb szintekre eljutó jelentés, melyben végül az MfS 

legfelsőbb vezetését is értesítették a problémákról.
1116

 A Magyarországon működő operatív 

csoport vezetőjétől, Baldauf őrnagytól származó jelentésben részletesen beszámolt egy 

1986. augusztus 12-én lezajlott megbeszélésről, melyet Dr. Varga ezredessel, a II. 

Csoportfőnökség 10. Osztályának
1117

 vezetőjével folytatott. A megbeszélést megelőzte egy 

júniusi és egy májusi visszajelzés arra vonatkozóan, hogy elképzelhetetlen mennyiségű 

információkérés érkezett már a korábbi években is a Stasitól a magyar szervek felé, 

azonban ez a mennyiség 1986 júniusától kezdve minden addigi mértéket felülmúlt.
1118

  

A jelentést először a VI. Főosztály külföldi idegenforgalomért felelős osztályának 

vezetője, Ott ezredes továbbította a Főosztály parancsnokának, Fiedler vezérőrnagynak, aki 

aztán Neiber altábornagynak, vagyis a helyettes állambiztonsági miniszternek küldte azt 

tovább, azzal a megjegyzéssel, hogy azt a Stasi nemzetközi kapcsolataiért – vagyis a baráti 

szervek felé kimenő információkérések koordinálásáért is – felelős X. Osztály vezetőjével, 

Damm vezérőrnaggyal kellene egyeztetni.
1119

  

Az irdatlan mértékű információigényről Dr. Varga folyamatosan értesítette a felettesét 

is, mivel a kérések teljesítése fizikailag is lehetetlenné vált. Az MfS részéről a nyári 

szezonban érkező kérések 95%-át tették ki az összes többi társszervtől befutó összes 

információkérésnek. Ez a III/II. 10. Osztály esetében a gyakorlatban azt jelentette, hogy 

csak a kelet-német elvtársak kérései napi szinten meghaladták a 20-at – nem számítva 
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 BStU MfS Sekr. Neiber Nr. 1003. p. 87-90. 
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 A BM III/II. 10. Osztály a nemzetközi együttműködésért volt felelős a kémelhárító csoportfőnökségen 

belül. In: Cseh, 1999. p. 85. 
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mindazokat, melyeket közvetlenül a megyei rendőr-főkapitányságokra, vagy a III. 

Főcsoportfőnökség más osztályaira továbbítottak.
1120

  

Baldauf jelentésének aktualitását az adta, hogy Dr. Varga beszámolt neki egy 1986. 

augusztus 11-én tartott értekezletről, melyet Harangozó állambiztonsági miniszterhelyettes 

megbízásából Rédei vezérőrnagy tartott azzal a céllal, hogy utasítsa az összes érintett 

osztályvezetőt az MfS felől érkező kérések mennyiségi és kvalitatív, vagyis operatív 

szempontból való kiértékelésére. A jelentéstevő megjegyezte, hogy Rédei nagyon 

keményen és azzal a nem titkolt szándékkal fogalmazott a megbeszélésen, hogy „az MfS 

által átküldött kérések lavinájának végérvényesen gátat szabjon.”
1121

 Az értekezleten 

elhangzott az is, hogy Harangozó elvtárs azt tervezte, hogy félreérthetetlenül és írásban fog 

fellépni a folyamatosan romló helyzet ellen a Stasi legfelsőbb vezetése felé.
1122

  

Dr. Varga megemlítette kelet-német kollégájának, hogy Rédei elvtárs kemény 

fellépése mögött az állhatott, hogy augusztus 9-én 26, a Stasitól beérkező kérést talált a 

postai mappájában, melyek közül véleménye szerint egyik sem volt állambiztonsági 

szempontú, hanem mindegyiket meg tudta válaszolni a KEOKH. Rédei elvtárs „a bejövő 

postai mappára utalva azt nyilatkozta, hogy az MfS oldja meg otthon a problémáit és ne 

tolja ez ügyben a felelősséget Magyarországra.”
1123

  

A jelentésből kiderül, hogy Dr. Varga, a III/II. 10. Osztály vezetője, gyakorlatilag 

ezúton is üzenni próbált, hogy már nem tud többet tenni az MfS kéréseinek teljesítése 

érdekében, és ezen a kerülő úton is kérte az operatív csoport és a VI. Főosztály vezetőit, 

hogy tegyenek valamit a helyzet megoldása érdekében. Vagyis a magyar összekötőtiszt az 

1986-os szezon végén barátilag figyelmeztette kelet-német kollégáit és megpróbált segíteni 

a magyarországi kihelyezett csoport vezetőjének, Baldaufnak. A Stasi belső struktúrájának 

bonyolultsága, bürokratizáltsága az 1980-as évek második felére már jelentősen lassította 

az ügymenetet is, amit jelez az is, hogy az ügy fontossága ellenére a jelentést majdnem egy 

hónappal később, szinte már a szezon végén, 1986. szeptember 4-én továbbította a 

Főosztály vezetője kollégáinak, illetve feletteseinek.
1124

 

Minden bizonnyal ez a rengeteg, szezonálisan jelentkező kérés mind olyan jellegű 

volt, melyben egy Magyarországra turistaként utazó NDK-állampolgár nyugat-német 

kapcsolatainak beutazási szándéka felől érdeklődött a Stasi. Az MfS számára elegendő 
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bizonyíték volt a nyugati kapcsolatok ápolására, ha a két ország állampolgárai egy időben 

töltötték nyaralásukat valamelyik baráti szocialista országban. A feldolgozott levéltári 

iratok között sem a magyar, sem pedig a kelet-német szervek aktáiban nem találhatóak 

további dokumentumok az esettel, vagy hasonló korábbi, vagy akár későbbi 

levélváltásokkal kapcsolatban. 

 



272 

 

5.3.3. Egy NDK-állampolgár kiadatásának példája: Carola S. ügye 

 

A két szerv közötti együttműködés legfőbb területe a magyar határokon tiltott határátlépés 

miatt elfogott kelet-német állampolgárok vizsgálati ügyének átadása volt. Az ügymenet 

szemléltetésére egy, a jugoszláv határnál tiltott határátlépés miatt elfogott NDK-

állampolgár esetét mutatom be,
1125

 akinek ügyét a Stasi képviselőjének való átadás után, 

egészen az NDK-beli elítéléséig, illetve feltételezhető áttelepüléséig követhetjük nyomon, 

összeillesztve a két, állambiztonsági iratokat őrző levéltár dokumentumait.  

A konkrét ügy iratain keresztül megismerhetjük az 1989-ig érvényben lévő, tiltott 

határátlépést elkövető NDK-állampolgárokkal szemben alkalmazott gyakorlatot. Ahhoz 

képest, amit a jogsegélyegyezményt bemutató fejezetben megismerhettük, a szóban forgó 

eset nem felelt meg teljes mértékben az érvényben lévő egyezménynek. Az ügy nem csak 

ebből a szempontból érdekes és tipikus, hanem annak kiindulópontja és vége szempontjából 

is, amit – részben – megismerhetünk a jegyzőkönyvekből. Az elfogott személy, Carola S., 

egy balatoni nyaraláson ismerkedett meg egy nyugat-német férfival és kapcsolatukat 

levelezésen keresztül fenntartva, egy évvel később próbálkozott meg a jugoszláv határon 

keresztül való szökéssel, aminek előkészületei közben elfogták.
1126

  

A dosszié első irata a nagykanizsai Határőrség alezredesének a kaposvári Somogy 

Megyei Rendőr-főkapitányság Állambiztonsági Vizsgálati Alosztály vezetőjéhez írott 

jelentése, melyből kiderül, hogy a drezdai születésű és lakosú, 21 éves, NDK-

állampolgárságú Carola S. ellen a Btk. 217. § (5) bekezdésbe ütköző tiltott határátlépés 

előkészülete vétségének alapos gyanúja alapján tett feljelentést:
1127

 „Nevezettet a 

Határőrség járőre 1983. augusztus 17-én 20.15 órakor Iharos és Csurgó közt vezető közúton 

az államhatártól kb. 10 km-re, a határőrség által rendszeresen ellenőrzött területen fogta el, 

amikor W. B. K. és H. E. NSZK. állampolgárok társaságában a HU-DR 170. nyugat-német 

forgalmi rendszámú gépkocsiban Csurgó felé haladtak.”    

Gyakorlatilag az ügy alapját képező történetet is megismerhetjük ebből a rövid 

feljelentésből. A továbbiakban kiderül, hogy Carola S. a Ferihegyi repülőtéren érvényes 

                                                 
1125

 ÁBTL 3.1.9. V-164019 Carola S. vizsgálati dossziéja. A BStU levéltári szabályzata alapján anonimizálva 
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utiokmánnyal lépett be Magyarország területére 1983. augusztus 7-én, korábban pedig 1982 

júliusában tartózkodott Magyarországon, amikor megismerkedett W. B. K. NSZK-

állampolgárral. Az eltelt egy év alatt W. húsvétkor, majd júniusban is beutazott az NDK-ba, 

amikor megállapodtak közös balatoni nyaralásuk pontos időpontjáról is. W. a repülőtéren 

várta Carola S.-t augusztus 7-én, majd az általa már előzőleg lefoglalt siófoki lakásba 

mentek. A közös nyaralás során augusztus 15-én, W. kezdeményezésére beszéltek először a 

Jugoszlávia felé való szökés, a tiltott határátlépés tervéről.  

„Siófokról augusztus 17-én 14 óra körüli időben indultak el mind a hárman az NSZK. 

állampolgárok fenti frsz-u gépkocsijával, amikor magukkal hozták Carola S. valamennyi 

személyes holmiját. A 7-es számú főútvonalon Nagykanizsáig utaztak, majd onnan a 61-es 

számú főútvonalra letérve folytatták az útjukat Csurgó irányába. Az ismertté vált 

körülmények szerint az államhatár tanulmányozása után Carola S. NDK. állampolgár 

gyalogosan szökött volna át Jugoszláviába, ahol a barcsi FEP-en kilépett NSZK. 

állampolgárok várták volna. W. B. K. kezdeményezésére Siófokon három csomag őrölt 

borsot vásároltak, abból a célból, hogy azt Carola S. a határ térségében haladása során 

nyomában szórja el a nyomozókutyák tevékenységének akadályozása céljából. 

Carola S. NDK. állampolgár cselekményét W. B. K. NSZK. állampolgár 

kezdeményezésére követte el, aki házasságot ígért neki.”
1128

 

A következő irat
1129

 egy „Határozat őrizetbe vétel elrendeléséről” című nyomtatvány, 

ami 1983. augusztus 19-én, már Kaposváron, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 

Állambiztonsági Vizsgálati Alosztályán lett kitöltve. Ebből a dokumentumból a személyes 

adatok és a történtek összegzése mellett azt tudhatjuk meg, hogy az őrizetbe vétel 72 óráig, 

vagyis augusztus 17. 20.15 órától augusztus 20. 20.15 óráig tartott, amire azzal az 

indoklással volt szükség, hogy Carola S. „megszökne, az ország területét elhagyná és így 

próbálná magát a bűntető eljárás alól kivonni.” A határozatot az alosztályvezető százados 

írta alá augusztus 19-én, viszont az ügyész aláírásának helye üres maradt.
1130

 

A következő formanyomtatvány
1131

 már az előzetes letartóztatás elrendeléséről szól, 

és ugyanazokat az adatokat és információkat tartalmazta, ugyanaz az alosztályvezető írta 

alá augusztus 19-én, az iraton pedig már szerepel az ügyész aláírása is.
1132
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A dossziéban szereplő iratok kronologikus sorrendje itt megtörik, ugyanis a következő 

nyomtatvány
1133

 az előzetes letartóztatás megszűntetéséről rendelkezett 1983. szeptember 

14-én, és a Belügyminisztérium Vizsgálati Osztálya állította ki. A dokumentumon, a 

jogsegélyegyezmény végrehajtásából adódó feladatokat szabályozó 1963-as 

megállapodásnak
1134

 megfelelően, szerepel az ügyészség képviselőjének aláírása és a 

Legfőbb Ügyészség pecsétje is, valamint az ügymenet megismerése szempontjából fontos 

az indoklás is: „Nevezettet a további eljárás lefolytatása céljából átadtuk az NDK illetékes 

szervének, ezért az előzetes letartóztatás indokai megszűntek.”
1135

  

A továbbiakban a határőr járőr jelentésének egy példányát
1136

 olvashatjuk az iratok 

között, majd az ún. Átkísérési utasítás című formanyomtatványt,
1137

 ami a Kaposváron 

előzetes letartóztatásban lévő Carola S. átkíséréséről rendelkezett a BM Vizsgálati Osztály 

Fogdájába augusztus 22-én. Itt azt az előre nyomtatott (!) megjegyzést olvashatjuk, 

miszerint „a fenti személyt a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságtól panasz és sérelem 

nélkül átvettem,”
1138

 vagyis eleve kizárták a panasztétel lehetőségét. 

Az eljárási rend szempontjából érdekes egy következő irat, mely szerint Carola S. 

őrizetbe vételéről, személyi adatairól és az ügyben a nyomozás megkezdéséről még a 

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Állambiztonsági Vizsgálati Alosztálya tájékoztatta 

a BM III/1. Osztály törzsalosztály, vagyis a Vizsgálati osztály vezetőjét
1139

 és a BM KEO 

Ügyelet vezetőjét is augusztus 19-én 13.50-kor.
1140

 Ebből az iratból derül ki az is, hogy a 

két nyugat-német állampolgár Berzencénél kilépett az országból, viszont visszatérésük 

esetére a Határőrség már intézkedett elfogatásukról.  

A dosszié tartalmazza Carola S. nagykanizsai kihallgatási jegyzőkönyvét is, melyből 

még pontosabban megismerhetjük az ügy részleteit.
1141

 A dokumentumból a részletes 

életrajzi adatok és a gyanúsított életkörülményeire vonatkozó információk mellett a két 

közös nyaralás és a tervezett tiltott határátlépés részletei is szerepelnek. Ebben a 

jegyzőkönyvben, ellentétben a Kaposváron keletkezett iratokkal, Carola S. nem élt 
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panasszal a gyanúsítás ellen, ennek indoklása pedig maga a beismerő vallomás: „a 

gyanúsítás alapját képező cselekményt elkövettem.”
1142

  

A további iratok a BM III/1. Osztályán, vagyis a Vizsgálati osztályon keletkeztek, 

Carola S. előzetes letartóztatásának idején. Az osztályvezetőnek augusztus 23-án írt, és BM 

III/II. 8. Osztálynak, vagyis az idegenforgalom terén való elhárításért felelős osztálynak is 

átküldött jelentés végén a következőt olvashatjuk: „A fentiek alapján javasoljuk Carola S. 

ügyében a nyomozást lefolytatni és a nyomozás befejezése után nevezettet a további eljárás 

lefolytatása céljából átadni az NDK Állambiztonsági Minisztériumának.” Javasolták 

továbbá a két nyugat-német állampolgár tiltónévjegyzékbe vételét a BM KEO útján.
1143

  

A Vizsgálati osztály osztályvezetője, Dr. Wéber Gyula rendőrezredes, az 1963-as 

megállapodásnak megfelelően, még aznap továbbította az állambiztonsági szervekkel való 

kapcsolattartásért felelős BM Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának vezetője, Roszol János 

rendőr alezredes felé a kérést, hogy az esetre vonatkozó információkat, az előzetes 

letartóztatás tényét, a gyanúsított személyi adatait, elfogásának körülményeit, valamint a 

beismerő vallomás tényét távírón továbbítsa a berlini testvérszervnek. Az átküldeni kért 

szöveg végén a következő olvasható: „Kérjük az Elvtársakat, hogy nevezett átvételéről és 

elszállításáról gondoskodjanak.”
1144

  

A következő formanyomtatványokat is a BM III/1. Osztály állította ki, melyekben a 

két NSZK-állampolgár tiltónévjegyzékre való felvételét kérték. Az indoklásban 

mindkettőjük esetében az szerepel, hogy „Carola S. NDK állampolgár társaságában 

tanulmányozta a magyar-jugoszláv államhatáron lévő határőrizeti viszonyokat abból a 

célból, hogy S. egy későbbi időpontban illegálisan Jugoszláviába menjen.” Vagyis 

segítséget nyújtottak Carola S. tervezett szökéséhez, ami miatt Magyarországra sem be-, 

sem pedig átutazó vízumot nem kaphatnak.
1145

  

Carola S. vizsgálati dossziéjában az ügymenet nyomon követése szempontjából 

különösen fontos, az 1983. szeptember 14-én kelt, szintén a BM Vizsgálati Osztálya által 

kiállított, magyar nyelvű Átadási jegyzőkönyv, ami magyar részről le is zárja az aktát.
1146

 A 

jegyzőkönyv tartalmazza Carola S. személyi adatait, a nyomozás során keletkezett iratok 

listáját, valamint a személyi iratok felsorolását. A jegyzőkönyvet a következő sorok zárják: 

„Carola S. NDK állampolgárt a felsorolt nyomozati iratokkal, személyi irataival és 
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ingóságaival együtt a mai napon őrizetbe átadtam, illetve átvettem.” Átadóként az a 

rendőrfőhadnagy szerepel, aki az előzetes letartóztatás során a BM III/1. Osztály részéről az 

ügyön dolgozott, azonban az átvevő neve és beosztása nem ismert, csak egy olvashatatlan 

aláírást találunk.  

Az átadási jegyzőkönyvben az aláírások alatt szerepel a következő kitétel: „Nevezett 

személy átadásával egyetértek.”, majd ugyanannak az ügyésznek az aláírása, aki az előzetes 

letartóztatást megszüntető, szintén szeptember 14-én kelt határozatot is aláírta.
1147

 Az 1963-

ban megkötött megállapodás
1148

 értelmében azonban ebben az esetben is a „rövid úton 

történő kiutasítás” folyamatát kellett volna alkalmazni, azonban a kiutasítás fogalma sehol 

sem bukkan fel az iratokban, abban minden esetben csak az átadás fogalmát használták, 

vagyis gyakorlatilag még a két szerv közötti megállapodást sem tartották be pontosan.     

Egy BM KEO dossziéban megtalálhatók a két nyugat-német állampolgár 

tiltónévjegyzékre való vételének dokumentumai.
1149

 Az iratok között megtaláljuk az 1983. 

augusztus 30-án kelt névjegyzékbe való felvételről rendelkező formanyomtatványokat, 

melyeket a BM III/1. Osztálya állított ki, és már szerepelt rajtuk a BM KEO 1983. 

szeptember 27-i „Tiltónévjegyzékbe felvéve” pecsétje.
1150

 A BM KEO gyors ügyintézését 

mutatja az, hogy ugyanilyen tartalmú nyomtatványokat találunk a BM Határőrség Országos 

Parancsnoksága Felderítő Osztálya által kiállítva is, melyeket azonban csak több hónappal 

később, 1983. november 21-én állítottak ki.
1151

 A dosszié tartalmazza azt a két 

nyomtatványt is, melyek a tiltónévjegyzékből való törlésről rendelkeztek 1986. november 

19-én. Indoklásként a következőket olvashatjuk mindkét esetben: „Tekintettel az elkövetés 

időpontjára, nevezett beutazása nem sérti a Magyar Népköztársaság érdekét.”
1152

 

A Carola S. esetét érintő első irat a BStU levéltárban annak a táviratnak a német 

nyelvű változata, amit a BM Vizsgálati Osztály a BM NKO-n keresztül az MfS Abteilung 

X-nek küldött 1983. augusztus 23-án,
1153

 illetve amit a berlini távirat szerint augusztus 25-

én küldtek Budapestről.
1154

  

A budapesti átadás-átvétel után Carola S. és ügye a BV MfS Karl-Marx-Stadt 

Abteilung IX., vagyis az Állambiztonsági Minisztérium Karl-Marx-Stadt-i Körzeti 
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Igazgatóságának Vizsgálati Osztályára került, ami az ügyéről keletkezett 30 oldalas aktából 

derül ki.
1155

 Ez a dosszié a BM Vizsgálati Osztály két oldalas, 1983. szeptember 13-án 

keltezett összefoglaló jelentésének német nyelvű fordításával kezdődik,
1156

 majd a 

szeptember 15-én, már Karl-Marx-Stadtban kiadott letartóztatási paranccsal folytatódik, 

amiben rögzítették azt is, hogy Carola S.-t augusztus 17-én a magyar belügyi szervek vették 

őrizetbe, és tette az NDK BtK 213 § (2) és (4) bekezdése alapján büntetendő.
1157

 Ennek az 

iratnak az indoklásában az olvasható, hogy a gyanúsítottat akkor tartóztatták le, amikor az 

behatolt a jugoszláv-magyar határsávba.
1158

  

Az aktából a megdöbbentően alapos és részletgazdag, a teljes rokonságára vonatkozó 

személyes adatok mellett újabb részleteket ismerhetünk meg a gyanúsított életéről és 

balatoni nyaralásairól.
1159

 Megtudhatjuk, hogy a második nyaralás alkalmával W. felkereste 

a budapesti NSZK nagykövetséget, hogy házasságkötésük lehetőségeiről érdeklődjön, de 

mivel itt nem kapott kedvező választ, ezután javasolta Carola S.-nek a jugoszláv határ felé 

történő szökés tervét.
1160

 A Stasi szisztematikus információgyűjtésére kitűnő példa, hogy 

már szeptember 16-án elküldték az összes rendelkezésre álló adatot a berlini HA IX. 

AKG
1161

 osztályra, az MfS Vizsgálati Főosztályának Kiértékelő- és Ellenőrző 

Csoportjához, ahol a Kiértékelés alosztály vezetője kapta meg az információkat, a központi 

adatbázisban való rögzítés céljából.
1162

  

A dosszié jelentős részét a szeptember 15-én, 8 órán keresztül lefolytatott kihallgatás 

9 oldalas jegyzőkönyve teszi ki.
1163

 A kihallgatás során Carola S. ismételten bevallotta 

tettét, és részletesen elmesélte kapcsolatuk történetét, ami teljesen tipikusnak tekinthető a 

korszakban. 1982 nyarán úgy ismerkedtek össze a Balatonnál, hogy az esős időben 

kempingező barátnők megbetegedtek, és nyugat-német fiúk segítettek nekik szállást találni, 

illetve kifizették orvosi ellátásukat és a vonatjegyüket hazafelé, különben stoppolniuk 
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kellett volna. Ezután kezdtek levelezni, majd amikor W. 1983-ban többször is az NDK-ba 

utazott, alakult ki köztük szerelmi kapcsolat.
1164

  

A jegyzőkönyvben elmondottakból feltárul előttünk a ’80-as évek Balatonjának világa 

is, a német-német közös nyaralások, és magával ragadó a történet is, aminek sajnos már 

tudjuk a végét. A nyugat-német követségen tett látogatás nyomán először azt határozták el, 

hogy a lány hazatérése után beadja az áttelepülést kérelmező iratokat az NDK-ban, majd 

napokkal később merült fel az illegális határátlépés ötlete. A kihallgatás jegyzőkönyvéből 

regényszerűen izgalmasan jelenítődik meg a szökési kísérlet, az ötlettől a határhoz való 

utazáson keresztül az ellenőrzésig, illetve az elfogásig.  

Az eljárás folytatását a következő iratok szerint átadták a Rendőrség Karl-Marx-Stadt-

i Körzeti Hivatala Bűnügyi Rendőrségének, illetve a drezdai Ügyészségnek, 1983. 

szeptember 20-án,
1165

 az összes addig keletkezett irattal együtt. Ettől kezdve hiányos a 

történet, csak részleteket tudunk Carola S. további sorsáról, ami azonban a továbbiakban 

sem nélkülözi a tipikus és egyben regényes elemeket.  

A bűnügyi rendőrségen és az ügyészségen keletkezett iratok nincsenek a Stasi 

dossziéiban, de az eset folytatása 1984-ben újra az állambiztonsági szervek vizsgálati 

osztályához került. S. Carolát elítélték, és az ítéletről szóló két oldalas, részben kézzel írt 

összefoglaló lapról pedig kiderül, hogy 1983. november 15-én hirdettek ítéletet, 

büntetésének végeként pedig 1984. június 16-át tüntették fel.
1166

 Az indoklásban is az NDK 

BtK. 213 § szerepel, de itt már pontos volt a megfogalmazás, miszerint akkor tartóztatták le 

S.-t, amikor útban voltak a magyar-jugoszláv határ felé, hogy megtekintsék a határszakaszt, 

az ország esetleges (!) illegális elhagyása céljából, tehát már nem a „határsávba történő 

benyomulást” adták meg indoklásként.  

A nyomtatvány egy pontja az enyhítő körülményekre vonatkozik, ahol a „BRD 1984. 

április 4.” szerepel. Az irat második oldalán ismét szerepel az NSZK, illetve Dr. Vogel 

neve is, aki közismerten a kelet-német foglyok kivásárlásának körülményeiről tárgyalt az 

NSZK-val évtizedeken át. Ezen az oldalon azonban csak Carola S. személyi adatai és a 

családjára vonatkozó adatok, illetve az a megjegyzés szerepel, hogy kérelmet akart 

benyújtani az NSZK-ba való áttelepülésre és házasságkötésre.
1167

 

A dossziéban még két lap kapcsolódik az ügyhöz, az egyiken 1984. március 20-án 

Carola S. a vagyoni helyzetéről, ingó és ingatlan vagyonáról, illetve arról nyilatkozott, hogy 
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azokkal mi a szándéka az áttelepülés esetleges engedélyezése esetén.
1168

 Tulajdonát csak 

egy drezdai lakás képezte, amit áttelepülése esetén az édesanyja vett volna át. A következő 

lap szintén egy nyilatkozat, ami ugyanezeket az információkat tartalmazza, azonban ezt már 

az NDK állami jegyzője előtt tette 1984. április 2-án.
1169

 Személyi adatai alatt pedig az a 

megjegyzés szerepel, hogy „kiutasítva” – vagyis engedélyezték számára az egyszeri 

kiutazást az NSZK-ba. Az iratból kiderül, hogy a lakás ugyan a saját tulajdonát képezte, 

tehát nem bérlakás volt, azonban az édesanyja csak a lakás felszámolására és a leltár 

felvételére volt jogosult – az áttelepülők által hátrahagyott lakásokat nem a rokonok 

„örökölték”, hanem az állam vette kezelésbe.  

Carola S. sorsáról nem tudunk többet, csak remélni tudjuk, hogy ezután már minden 

jóra fordult. Az 1980-as években egyre elterjedtebb volt az NDK-ban az a terv, hogy ha 

valaki nem akart éveket, akár évtizedeket várni, mire kiutazási kérelmét engedélyezték – 

ami együtt járt munkája elveszítésével, a családja teljes kirekesztésével – akkor a másik 

lehetőség az volt, hogy megpróbálja illegálisan átlépni a határt valamelyik „baráti 

szocialista országon” keresztül. Ezen tervekhez az egyik legkedveltebb ország 

Magyarország volt, a szökés pedig vagy sikerült, és akkor minden megoldódott, vagy 

elfogták és visszaszállították az elkövetőt az NDK-ba. Mivel ez a bűntett a Stasi 

hatáskörébe tartozott, igen nagy esélyük lehetett arra, hogy Dr. Vogel közreműködésével az 

NSZK kivásárolja őket, mint politikai foglyokat, és előbb-utóbb, bár kerülő úton, de végül 

az NSZK-ba kerülhettek.
1170
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6. Magyar határnyitás, a Berlini Fal leomlása és az állambiztonsági szervek: 1989 

 

 

Az 1989-es év, a kelet-európai rendszerváltások, illetve határnyitások eseményeinek 

keretében is alapvetően a kelet-német turisták állambiztonsági megfigyelésének, valamint 

az MfS magyarországi operatív csoportja történetének bemutatására törekszem. 

Természetesen nem lehet a kontextusból, a magyarországi és a nemzetközi viszonyok 

átalakulásának kérdéséből kiragadva ismertetni a világtörténelmi jelentőségűvé váló év 

eseményeit, illetve a Stasi által arra adott – egyben az NDK bénultságát is tükröző – 

válaszokat. Mivel azonban a magyarországi határnyitás történetét bel- és külpolitikai 

szempontból is többen részletesen feldolgozták már,
1171

 így alapvetően csak az operatív 

csoportot is érintő eseményekre, illetve azokban való érintettségükre fókuszálok.  

Az év folyamán a magyar-osztrák határon megszűnt a fizikai határsáv, a zöld határrá 

váló szakaszokon pedig a fokozódó mélységi ellenőrzés ellenére is sokaknak sikerült 

átjutniuk Ausztriába. A Páneurópai Piknik során bekövetkezett határáttörés után pedig 

tovább fokozódott a várakozás, a menekültek ügyét egyre magasabb nemzetközi szinteken 

tárgyalták, a három érintett ország külügyminiszterei napi szinten tanácskoztak a lehetséges 

megoldásokról. Mindezekkel az ismert folyamatokkal párhuzamosan zajlott a Stasi 

információszerzése az átalakulásokról, illetve lassú reagálása az új helyzetre.  

A bel-, majd külpolitikai, nemzetközi jogi és diplomáciai változások közvetlen hatást 

gyakoroltak a magyarországi operatív csoport jelenlétére, melynek tagjai nem voltak 

felkészülve olyan krízis jellegű eseményekre, mint amilyenek 1989 nyarán, kora őszén 

bekövetkeztek. Az eseményeket és a változásokat ebben a fejezetben az események 

időrendjét követő alfejezetekben mutatom be.  

Az 1989-es év fő eseményei a Stasi magyarországi jelenléte szempontjából a 

vasfüggöny lebontásának híre, majd a határőrizeti rendszer teljes átalakulása, a Genfi 

Menekültügyi Konvencióhoz való csatlakozásunk, majd a Páneurópai Piknik és a 

szeptember 10-i határnyitás voltak. Mindezen eseményekkel párhuzamosan zajlott a BM 

szervezeti átalakítása, melynek híre szintén megzavarta a Stasi tisztek addig rutinszerű 

tevékenységét. A határőrizetről és a kiadatás gyakorlatáról már a nyár elején beérkező hírek 

a szervezeti struktúra átalakításának kérdését, majd annak konkrét tervezetét is 

kikényszerítették a változásokra egyre lassabban reagáló kelet-német Állambiztonsági 
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Minisztérium vezetésében, azonban mire ezek a változások megvalósulhattak volna, 

addigra nem csak a magyarországi és a nemzetközi, hanem az NDK-beli események is 

túlléptek a Stasi hatókörén.  

A kelet-német állambiztonság magyarországi jelenlétének utolsó fázisát képezi az 

1989-es év, melynek magyarországi eseményei, illetve a Stasi főállású tisztjeinek reakciója 

megelőlegezi az 1989-es ősz folyamán az NDK-ban történteket. Az egyre hatalmasabbá és 

ezáltal egyre lassabbá váló, szigorú katonai rendben működő kelet-német állambiztonsági 

szerv struktúrájánál, működési elveinél fogva nem tudta követni a felgyorsuló eseményeket, 

illetve ha információik rendelkezésre is álltak a készülő eseményről, nem tudtak elég 

gyorsan reagálni, a kirobbanni készülő eseményeket célzott intézkedésekkel megelőzni.
1172

  

A Stasit – és egyben az NDK vezetését is – 1989 folyamán leginkább az az új helyzet 

foglalkoztatta, amit az osztrák-magyar határszakaszon található fizikai akadály, a 

„vasfüggöny” lebontásának híre,
1173

 illetve Magyarországnak a Genfi Menekültügyi 

Konvencióhoz való csatlakozása
1174

 jelentett. A magyarországi idegenforgalom 

fejlődésével és a valutabevételek növelésének folyamatos igényével párhuzamosan a 

nyugati turisták ellenőrzése is enyhült, ami egyre inkább bosszantotta a Stasi 

munkatársait.
1175

 A magyar állambiztonság érdeklődési körébe, és kapacitásába viszont 

1989-ben már gyakorlatilag nem fértek bele a kelet-németekkel kapcsolatos ügyek. A kelet-

német turisták ugyan egyre nagyobb számban érkeztek, de a felgyorsult magyarországi és a 

nemzetközi események közepette nem élveztek jelentős figyelmet sem a sajtó, sem a 

közvélemény, sem a politika szereplői részéről egészen addig, amíg jelenlétük végül 

kikényszerítette a szeptemberi határnyitást.
1176

  

Roppant izgalmas és terjedelmes mindaz a kémelhárító jelentésekből, a budapesti 

operatív csoport jelentéseiből, főként azonban hírügynökségi információkból és 

sajtóhírekből álló iratcsoport, amelyben óráról-óra követhetjük nyomon az augusztusi és 

szeptemberi eseményeket.
1177

 Ezek a dossziék összesen több-tízezer oldalnyi jelentést 

tartalmaznak, itt azonban csak azokat az iratokat hasznosítom, amelyek az operatív csoport 

1989-es tevékenységével kapcsolatosak, illetve közvetlen következményei hatást 

                                                 
1172 Gieseke, 2001. p. 248-262. 
1173 Fényképes beszámoló jelent meg az eseményről például a Der Spiegel hasábjain is: Fröhlicher Schmaus. 

Ein Signal für Osteuropa: Ungarn reißt den Eisernen Vorhang nieder. In: Der Spiegel. 43. Évfolyam, 19. 

szám, 1989. május 8. p. 173.  
1174 Gyarmati, 2010. p. 95-116. 
1175 Például: BStU MfS Sekr. Neiber Nr. 1003.  
1176 Oplatka, 2008. p. 44.; p. 82.  
1177 BStU MfS HA II. Nr. 38059; BStU MfS HA II. Nr. 38060; BStU MfS HA II. Nr. 38061. 
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gyakoroltak rá, és amelyek egyben előrevetítik a Stasi egyre nehezebb helyzetét is a 

„fokozódó nemzetközi helyzetben”.
1178

  

A magyarországi határnyitás, majd pedig a Berlini Fal megnyitása alapvetően 

megszüntette azokat az okokat, melyek a „meghosszabbított Fal” rendszerének fennállását 

indokolták. Ezen események közvetlen következményeként az 1989 őszén az NDK-t is 

elérő rendszerösszeomlás, majd pedig rendszerváltás a kelet-német állambiztonság 

szervezeti átalakulását, végül későbbi teljes megszüntetését is eredményezte. A Stasi 

tisztjeinek magyarországi jelenlétére utaló utolsó fennmaradt dokumentumok a 

feltételezhető kapkodás ellenére is visszatükrözik az egyre lassabban működő intézmény 

tehetetlenségi fokát. Ebből a perspektívából szemlélve pedig csak első pillanatban tűnik 

meglepőnek, hogy 1989 novemberének végéről származnak az utolsó budapesti 

dokumentumok, és még 1990 januárjának első hetében is volt levélforgalom a két 

állambiztonsági szerv között.  

 

 

 

 

 

                                                 
1178 Tóth Imre, 2010. p. 67-94. 
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6.1. Az 1989-es év átalakulásaira vonatkozó első információk  

 

A magyarországi idegenforgalomra vonatkozó információk mellett az 1980-as években 

folyamatosan, és az 1989-es évhez közeledve pedig egyre több jelentés készült a magyar 

politikai helyzetről, az MSZMP-n belüli személycserékről, a társadalom hangulatáról, 

valamint 1989-ben az állambiztonsági szervek és a határőrség átszervezéséről is.
1179

 A 

konkrétan nem a turistaforgalomra vonatkozó hírek nem a VI. Főosztály iratállományában 

találhatók, illetve az ilyen jellegű információk nem ennek a főosztálynak a főállású 

munkatársaitól származtak. A más témájú jelentéseket alapvetően a nemzetközi operatív 

helyzetre vonatkozó hírek összegyűjtéséért felelős ún. ZAIG
1180

 részleg, valamint a 

nemzetközi kapcsolatokért felelős X. Osztály gyűjtötte, illetve továbbította az illetékes 

egységek felé. 

A ZAIG,
1181

 valamint a Magyarországon tartózkodó operatív csoport vezetője, és a 

jelentéseiket megkapó berlini egységvezetők folyamatosan összefoglaló jelentésekben
1182

 

tájékoztatták 1989 nyarán magát a minisztert, Erich Mielke hadsereg-főparancsnokot, az 

osztrák-magyar határszakaszon bekövetkezett és a továbbiakban várható változásokról, 

valamint az eseményekről érkező hírekkel kapcsolatos kelet-német lakossági reakciókról.  

Az 1980-as évek második felében a magyarországi operatív csoport látókörébe az 

országban tapasztalható általános változásokra vonatkozó hírek is bekerültek, figyelmük 

már nem csak a szezonális balatoni idegenforgalomra korlátozódott. Az évtized utolsó 

éveiben több olyan, az NDK-ból áttelepült, de még továbbra is kelet-német 

állampolgárságú besúgója volt a magyarországi kihelyezett egységnek, akik egyáltalán 

nem, vagy csak nagyon áttételesen foglalkoztak a balatoni idegenforgalommal. Fő 

feladatuk az volt, hogy az országban tapasztalható általános átalakulásokról, a 

közhangulatról, politikai és gazdasági jelenségekről beszámoljanak.
1183

  

Egyiküknek közülük magyar felesége lett, így az országba való áttelepülése során 

1986-ban már másodszor szervezte be a Stasi „Uwe Berger” fedőnéven. Az operatív 

csoport ekkor már egész évben Budapesten tartózkodó tisztje gyakorlatilag a letelepedési és 

                                                 
1179

 Például: BStU MfS ZAIG Nr. 5466.; BStU MfS ZAIG.Nr. 27531.; BStU MfS Abt. X. Nr. 61. p. 19-20.; p. 

36-89. 
1180

 1963-ban alakult meg az ún. ZAIG részleg, vagyis Központi Kiértékelő és Információs Csoport, melynek 

feladata gyakorlatilag az összes beérkező információ rendszerezése, kiértékelése és tárolása volt. In: 

Wiedmann, 1995. p. 54-55. 
1181 Például: BStU MfS ZAIG. Nr. 4253. p. 2. 
1182 Például: BStU MfS HA IX Nr. 17163.; BStU MfS HA II Nr. 38877.; BStU MfS Sekr. Mittig Nr. 179. 
1183

 BStU MfS AIM 13155/91.T.I/1. IM “Maca”; BStU MfS AIM 13155/91.T.II/1. IM “Maca”; BStU MfS 

AIM 12893/91.T.I./1. IM „Uwe Berger“; BStU MfS AIM 12893/91.T.II./1. IM „Uwe Berger“  
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munkavállalási iratainak elintézésével zsarolta, eredetileg pedig a VI. Főosztály 

feladatainak megfelelően az idegenforgalom területén tervezte alkalmazni őt.
1184

 Nem-

hivatalos munkatársként azonban addig nem tudott érdemi információkat szállítani, amíg 

nem volt erre alkalmas munkahelye, így a zsarolás gyakorlatilag visszafelé sült el. Végül 

1987-től egy pesti privát nyelviskolában lett német tanár, ahol a kollégáiról és a városban 

tapasztalható politikai jellegű akciókról, azok visszhangjáról jelentett. Tőle értesült a Stasi 

először arról is, hogy a Goethe Intézet 1988 márciusában megnyitja budapesti fiókját, majd 

pedig német nyelvtanárként el is küldték oda, hogy jelentést tegyen és kapcsolatot építsen 

ottani kollégákhoz, sőt, pl. még a Marx Károly Egyetemen működő DAAD-lektorral is 

barátkoznia kellett.
1185

 Mindezeket az információkat a Budapesten egyre jelentősebb 

nyugat-német hatás és befolyás jeleként értelmezte a Stasi, ami újabb potenciális 

veszélyforrást jelentett a turistaként idelátogató NDK-állampolgárok szempontjából. 

„Uwe Berger” politikai átalakulásokra vonatkozó jelentései részben a magyar 

napilapok újságcikkein alapultak, sőt, néha maga a tartótisztje kérte meg bizonyos cikkek 

lefordítására,
1186

 miközben a Stasi egyéb forrásokból is értesült pl. az MSZMP belső 

átalakulásáról.
1187

 A FIDESZ és további politikai szervezetek megalakulásáról, és az 1988 

folyamán egyre gyakoribb politikai demonstrációkról is az elsők között jelentett „Uwe 

Berger”, aki maga is több ilyen tüntetésre elment – természetesen azzal a céllal, hogy 

információkat és röplapokat gyűjtsön jelentései elkészítéséhez.
1188

 A tartótisztje elküldte az 

1988-as és az 1989-es március 15-i ünnepségekre is, mely utóbbiról szóló jelentéséért külön 

1.500 Ft díjazásban részesült.
1189

 A beszámolók mellett röplapokat is gyűjtött és az 

elhangzott beszédek meglehetősen részletes leírását is mellékelte, illetve jelen volt Nagy 

Imre újratemetésének napján a Hősök terén is.
1190

 

Az állambiztonsági szempontból mindkét ország számára végérvényesen új operatív 

helyzetet az idézte elő, hogy a magyar Határőrség 1989 tavaszán elkezdte lebontani az ún. 

SZ 100-as elektromos jelzőrendszert, azaz a „vasfüggönyt” az osztrák-magyar 

határszakaszon.
1191

 Az eseményről egy 1989. május 2-án megtartott nemzetközi 

                                                 
1184

 BStU MfS AIM 12893/91.T.I./1. IM „Uwe Berger“ p. 15-39.; p. 100.; p. 104.; p. 109-116.; p.  161. 
1185

 BStU MfS AIM 12893/91.T.II./1. IM „Uwe Berger“ p. 112.; p. 118.; p. 129.; p. 142. 
1186

 U.o. p. 150.; p. 335. 
1187

 BStU MfS Abt.X. Nr. 61. p. 19-20.; p. 27. 
1188

 BStU MfS AIM 12893/91.T.II./1. IM „Uwe Berger“ p. 177.; p. 186-187.; p. 190-191.; p. 250.; p. 278. 
1189

 BStU MfS AIM 12893/91.T.I./1. IM „Uwe Berger“ p. 218-219.; p. 234. 
1190

 BStU MfS AIM 12893/91.T.II./1. IM „Uwe Berger“ p. 132-137.; p. 313.; p. 338. 
1191

 Oplatka, 2008. p.  92.  
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sajtótájékoztató keretében gyakorlatilag az egész világot tájékoztatták – mint utóbb 

kiderült, előbb, mint arról az MfS hivatalos csatornákon értesült volna.
1192

 

 A magyar határőrizeti berendezések leszerelésével kapcsolatban az MfS ZAIG 

jelentései megállapították, hogy a magyar kormánynak szándékában állt a határőrizet 

modernizálása. A korabeli tervek szerint 1990-re végeztek volna a jelzőrendszer 

leszerelésével, és a felelős magyar elvtársak biztosították a Stasi vezetőségét arról, hogy a 

továbbiakban is megbízhatóan védeni és ellenőrizni fogják a nyugati határszakaszt.
1193

  

A Stasi első információi arról, hogy Magyarországon a határőrizeti rendszerekben, 

vagyis a vasfüggöny és a nyugati határsáv őrizetének gyakorlatában is hamarosan 

változások várhatóak, egy szintén NDK-állampolgárként itt élő, és az operatív csoport által 

foglalkoztatott IM jelentéseiből származtak.
1194

 Egy Sopronhoz közeli kis faluban élő nő, 

aki magának a „Maca” fedőnevet választotta, és korábban Beremenden, a jugoszláv határ 

mentén élt és adott jelentéseket, még 1985-ben lett beszervezve, amikor magyarországi 

fogorvosi tanulmányai befejezése után itt ment férjhez.
1195

  

A jugoszláv, majd pedig az osztrák határ közvetlen közelében élve gyakran segített 

tolmácsolni a Határőrségnek az elfogott NDK-határsértők ügyeiben, illetve jelentéseket 

adott a határokon tapasztalható helyzetről az operatív csoportnak.
1196

 Beremenden élve 

pedig a Harkányban megforduló nyugat- és kelet-német turistákról kellett jelentéseket 

adnia, néha még konkrét ellenőrzési megbízatásokba is bevonták.
1197

  

„Maca” miután a Soprontól nem messze lévő Zsirára költözött, már meglepően korán, 

egyik 1988. december 12-i jelentésében beszámolt a faluban a vasfüggöny elbontásáról 

terjedő friss pletykákról, melyeket saját tapasztalatai is megerősítettek:  

„A helység lakóival folytatott beszélgetésekből az alábbi tényállás lett számomra 

ismeretes:  

Magyar részről megkezdték az osztrák határszakaszon a védősáv határának a 

lebontását. Ez alatt a tulajdonképpeni határ előtti kerítésrendszert kell érteni. Magam 

részéről még nem tapasztaltam ilyen jellegű munkálatokat; de néhány őrhelyet már 

eltávolítottak bizonyos falvak (Zsira) bejáratánál.”
1198

 

                                                 
1192

 Fröhlicher Schmaus. 1989. p. 173.  
1193

 BStU MfS ZAIG Nr. 22486.; BStU MfS ZAIG Nr. 4254. 
1194 BStU MfS AIM 13155/91. T.I/1. IM “Maca” ; BStU MfS AIM 13155/91. T.II/1. IM “Maca” 
1195

 BStU MfS AIM 13155/91. T.I/1. IM “Maca” p. 7-17.; p. 24.; p. 80-128. 
1196

 BStU MfS AIM 13155/91. T.II/1. IM “Maca” p. 77-82. 
1197

 U.o. p. 64-67.; p. 74-76. 
1198 BStU MfS AIM 13155/91. T.II/1. IM “Maca” p. 155-156. 
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 A magyar változásokra vonatkozó hírekkel párhuzamosan követték az NDK lakosság 

véleményét is a ZAIG jelentéseiben. A kelet-németek többségének az volt a véleménye, 

hogy a Magyarországon zajló változások következtében hamarosan korlátozni fogják a 

kiutazási engedélyek kiadását, vagy teljesen megtiltják a magyarországi nyaralást. A 

jelentések hangsúlyozták, hogy minden ilyen jellegű híresztelés, pletyka, még akkor is, ha 

az utazási irodák munkatársainak kijelentésein alapul, teljesen alaptalan, sem az NDK, sem 

az MNK részéről nem fogják korlátozni a ki-, illetve a beutazást – ami már ekkor is a 

helyzet eszkalálódását idézhette volna elő.
1199

  

 

 

 

 

                                                 
1199

 BStU MfS ZAIG Nr. 22486.; BStU MfS ZAIG Nr. 4254. 



287 

 

6.2. Az első információk a BM átalakításáról, tárgyalások a két állambiztonsági szerv 

együttműködéséről  

 

A magyarországi politikai és gazdasági változásokról, valamint a határőrizet, később pedig 

a kiadatás gyakorlatának megváltozásáról szóló hírekkel párhuzamosan már 1989 első 

hónapjaiban eljutottak az első információk a Stasihoz a Belügyminisztériumon belül 

várható átalakulásokról is.
1200

 Ezek egyrészt a nemzetközi kapcsolatokért felelős osztályon, 

vagyis a X. Osztályon keresztül, hivatalos csatornákon érkeztek, másrészt pedig éppen a 

BM III/II. Csoportfőnökségnél az operatív csoport összekötőtisztjeiként szolgáló 

kollégáktól származtak – utóbbi hírek végül szintén a X. Osztályon keresztül jutottak el a 

kelet-német állambiztonság vezetőihez.  

Az első szezonális találkozók az operatív csoport összekötőtisztjeivel 1989-ben 

március legelején voltak, amikor is a BM átalakulására utaló hírek kerültek előtérbe. A 

jegyzőkönyvek tanulsága szerint már a konkrét tárgyalásokat megelőző első egyeztetések 

során szóba kerültek az átszervezések következményeire vonatkozó aggodalmak. 1989. 

március 1-jén Langner főhadnagy bizalmas beszélgetést folytatott „K. Marika alezredes 

elvtársnővel”,
1201

 a BM II. Csoportfőnökség 10. Osztályának hivatalvezetőjével, mely 

beszélgetésről Stasi tiszthez méltóan pontos jelentést adott feljebbvalóinak, amit már 

másnap továbbítottak Kelet-Berlinbe a VI. Főosztály helyettes vezetőjének.
1202

 

Az alezredes elvtársnő azt hihette, őszinte baráti beszélgetésről van szó csupán, így 

személyes aggodalmait is nyíltan megosztotta kelet-német kollégájával. Elmondta, hogy 

nagy bizonytalanságban van a jövőt illetően, különösen pedig a gyermekei sorsáért 

aggódik, mivel a belügyes szülők gyerekeinek a jövőjére negatív hatással lehet szüleik 

munkahelye, illetve munkaköre. Beszámolt arról is, hogy ő maga még viszonylag jobb 

helyzetben van, mivel a férje nem BM-munkatárs, így a családfenntartó munkahelye nem 

veszélyeztetett, számára pedig mindig ott van az a lehetőség, hogy a barátnője butikjában 

dolgozzon. Sokkal rosszabb helyzetben volt azonban szerinte Molnár őrnagy, aki a 10. 

Osztály helyettese, mivel a feleségével együtt mindketten a BM-nél dolgoztak.
1203

 

                                                 
1200

 Baráth, Magdolna: Az állambiztonságtól a nemzetbiztonságig. In: Okváth Imre (Szerk.): Állambiztonság 

és rendszerváltás. ÁBTL – L’Harmattan Kiadó. Budapest. 2010. p. 11-19. 
1201

 A berlini levéltári állományban található dokumentum egy, a magyar állambiztonsági szervek személyi 

állományába tartozó, majd a rendszerváltás nyomán ún. továbbszolgálóként az átalakuló 

Belügyminisztériumban továbbra is szolgálatot teljesítő főállású tisztre vonatkozik. A Magyarországon 

jelenleg érvényes jogi szabályozás figyelembe vételével az ő nevét csak anonimizálva közlöm a dolgozatban.  

BStU MfS Abt. X. Nr. 61. p. 32. 
1202

 U.o. p. 32-35. 
1203

 U.o. p. 34. 
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A terjedő hírek közül az alezredes arról is tájékoztatta Langnert, hogy a jövőben csak 

pártonkívülieket alkalmaznának majd a Belügyminisztériumban, így vagy kilépnek a 

pártból, vagy pedig elbocsátják őket, és a saját szakállukra kell valamilyen állást találniuk. 

A Stasi-tiszt jelentésében megjegyezte, hogy K. Mária szavaiból úgy vette ki, hogy inkább 

lemondana a párttagságáról és továbbra is a belügyi szerveknél dolgozna, mint hogy el 

kelljen hagynia a szervezetet, ezzel együtt azonban egy alapvetően depresszív hangulat volt 

megfigyelhető a társszerv hivatalvezetőjénél.
1204

  

A beszélgetés legmeglepőbb momentuma azonban az volt Langner számára, hogy az 

alezredes azt is kilátásba helyezte, talán jobb lenne az operatív csoport tagjainak mielőbb 

hazamennie, mivel annyira bizonytalan kimenetelűnek látja a magyarországi változásokat. 

Mindemellett hangsúlyozta, hogy szerinte köztük alapvetően baráti a viszony és nagy 

érdeklődést mutatott az iránt, hogy családjaikkal együtt tervezzenek közös programokat 

mind Budapesten, mind pedig az NDK-ban. Egyben meg is hívta Langnert magukhoz, hogy 

részletesebben is megtanácskozhassák a változó helyzetet, illetve, hogy megmutathassa a 

lakásuk új berendezését.
1205

  

Az operatív csoport főállású tagjai és a BM III/II. Csoportfőnökség közötti első 

egyeztető tárgyalások 1989 márciusában alapvetően egy embercsempész-banda elfogására 

vonatkozó együttműködést célozták, mellyel kapcsolatban a Csoportfőnökség jelen lévő 

munkatársai megígérték, hogy megpróbálják elérni az elhárítás és a hírszerzés többi 

illetékes egysége részéről is az aktív együttműködést az ügyre vonatkozó konkrét kérések 

gördülékeny teljesítésében. A feljegyzés szerint a március 7-én és 8-án tartott ülésen Fülöp 

ezredes elvtárs, a II. Csoportfőnökség helyettes vezetője, K. alezredes elvtársnő,
1206

 a II. 

Csoportfőnökség hivatalvezetője, valamint Molnár százados elvtárs, a Csoportfőnökség 

operatív munkatársa vettek részt.
1207

 

A tárgyalással gyakorlatilag párhuzamosan, 1989. március 8-án egy külön 

megbeszélés is zajlott Varga ezredessel, a III/II. 8. Osztály
1208

 vezetőjével, aki elmondta, 

hogy rokkantnyugdíjba vonul, mivel nem érzi késznek magát arra, hogy „felelősséget 

vállaljon a további magyarországi változásokért.”
1209

 Az ezredes az MSZMP által a 

gazdasági és politikai élet terén követett új irányokat, valamint a belügyi szervek 

                                                 
1204

 U.o. 
1205

 U.o. p. 34-35. 
1206

 A név a dokumentumban itt helytelenül szerepel, a dosszié további iratai alapján azonban egyértelműen 

kiderül, hogy ez az alezredes megegyezik a több iratban is említett K. Máriával. U.o. p. 23.; p. 32-35. 
1207

 U.o. p. 23. 
1208

 A BM III/II. 8. Osztály az idegenforgalom területén való elhárításért volt felelős. In: Cseh, 1999. p. 85. 
1209

 BStU MfS Abt. X. Nr. 61. p. 24. 
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feladatainak átalakulását destabilizációnak tekintette. A feljegyzés szerint nagy 

keserűséggel beszélt arról, hogy tapasztalt csekistákat küldenek nyugdíjba, és megjegyezte, 

hogy a teljes szervezet nagy aggodalommal figyeli a magyar vezetés ilyen irányú lépéseit, 

mindez pedig elégedetlenséghez vezet és nem talál támogatásra az apparátuson belül.
1210

 A 

nem-hivatalos találkozóról készített feljegyzést továbbító kísérőlevélben részletesen 

ismertették a ’89 tavaszán újonnan megalakuló magyarországi politikai szervezetek 

követeléseit is, melyek közül kiemelték azt a tételt, hogy katonai, államigazgatási, 

igazságszolgáltatási és belügyi munkatársak ne lehessenek semmilyen pártnak a tagjai.
1211

 

Hasonlóan negatívan nyilatkozott Molnár százados is, aki azt is megjegyezte, hogy a 

főállású munkatársak már azt sem tudják, hogy mely állambiztonsági feladatokat kell még 

végrehajtaniuk, illetve mely feladatkörök fognak megszűnni, vagy átalakulni.
1212

 Fülöp 

elvtárs nem bocsátkozott személyes aggodalmainak ecsetelésébe, hanem konstruktív 

javaslattal állt elő, miszerint az MfS-nek a jövőben úgy kellene megfogalmaznia a konkrét 

kéréseit, hogy abban a kémelhárítási feladat jellege domborodjon ki, mivel a magyar 

belügyi szervek átalakulása alapvetően a kémelhárítás irányába fog eltolódni, így ő csak 

ebben az esetben látja biztosítottnak a két szerv további együttműködését.
1213

 A feljegyzés 

végén megjegyezték az operatív csoport tisztjei, hogy a BM munkatársai maguktól, saját 

kezdeményezésükre beszéltek a várható változásokról, illetve az azokkal kapcsolatos 

aggodalmaikról, és nem a Stasi tisztek ilyen irányú kérdéseire reagáltak.
1214

 

A 1989. március 17-én folytatott tárgyalásokon Varga ezredes bejelentette, hogy 

május 1-én nyugdíjba vonul, valamint közölte azt is, hogy májustól kimerülnek a BM éves 

utazási keretei, így egy kelet-berlini együttműködési tárgyalást még mindenképpen április 

folyamán kellene megtartani, amin még utoljára ő maga is szívesen részt venne.
1215

 Ezen a 

megbeszélésen Varga elvtárs azt a bizalmas információt is közölte, miszerint ő úgy értesült, 

hogy a BM és az MfS között 1981-ben kötött miniszteri szintű, együttműködésekre 

vonatkozó keretmegállapodás 1988-ban lejárt. Ez azonban sem a megállapodásban nem 

található, sem más dokumentumban nem említették ezt a tényt.  

A magyar belügyi szervek egészen konkrét kérdések tárgyalásával tervezték 

megkezdeni az újabb megállapodás megkötésének előkészületeit: Varga elvtárs szerint 

egyik fő pont éppen az operatív csoport helyzete, a másik pedig a nemzetközi kapcsolatok 

                                                 
1210

 U.o. p. 24.; p. 32-33. 
1211

 U.o. p. 32. 
1212

 U.o. p. 24. 
1213

 U.o. p. 25. 
1214

 U.o.  
1215

 U.o. p. 29-30. 



290 

 

osztályán keresztül zajló operatív információkérések koordinálása lett volna. Utóbbi 

ugyanis a BM átszervezése következtében valószínűleg meghaladná az egység kapacitását, 

mind személyi állományában, mind pedig financiális szempontból. Az ezredes azt is 

hozzátette, hogy a minisztérium és a II. Csoportfőnökség vezetése részéről egyre növekvő 

rosszallással tekintenek a Stasi felől érkező kérésekre, mivel azok realizálása egyrészt 

meghaladja a BM lehetőségeit, másrészt pedig azok „semmilyen kapcsolatban nem állnak 

az MfS-szel közös ügyeikkel.”
1216

  

A megbeszéléseken elhangzottakat rögzítő jelentések mellett a kvázi magán-jellegű 

értesüléseiket is kötelességtudóan rögzítették az operatív csoport tisztjei. Egy 1989. március 

27-i feljegyzés szerint az operatív csoport egyik tisztje, Langner őrnagy, magán jellegű 

látogatást tett Molnár századosnál, ahol is azt tapasztalta, hogy Molnár szintén a BM-nél 

dolgozó felesége éppen egy fordítást készített a nyugat-német rendőrség működésére és 

struktúrájára vonatkozó törvényekből. Langner óvatos érdeklődése nyomán kiderült, hogy a 

magyar belügyi szerveket, egyben pedig a rendőrséget is, nyugat-német mintára tervezik 

átalakítani.
1217

 Az iratok között nem található a feljegyzésre vonatkozó kommentár, de 

feltételezhetjük, hogy önmagában csak ez az információ milyen hatást válthatott ki a kelet-

berlini MfS-központban.  

 

                                                 
1216

 U.o. p. 30. 
1217

 U.o. p. 22. 
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6.3. Magyarország csatlakozása a Genfi Menekültügyi Konvencióhoz és a csatlakozás 

nyomán kialakult új jogi helyzet 

 

1989 nyaráig az érvényben lévő államközi egyezmények, a jogsegélyegyezmény, a 

vízummentes utazásról szóló egyezmény és a két állambiztonsági szerv közötti 

együttműködési megállapodások értelmében – az egyre gyakrabban jelentkező zavarok 

ellenére
1218

 – az évtizedeken át megszokott módon zajlottak a két állam között a 

kapcsolatok, a turisták ki- és beutazása, az elfogott személyek átadása és átvétele, 

információk kicserélése. Ahogyan a vizsgált korszak egészére jellemző jogi helyzetet 

meghatározó egyezmények, szerződések, rendeletek, vagy belügyminiszteri parancsok is 

több államigazgatási területet fedtek le, úgy az 1989-es hazai és nemzetközi 

egyezményekből következő jogszabályi változások is több minisztériumot, több illetékes 

szervet, sőt, több korábbi nemzetközi egyezményt is érintettek. Ennek értelmében pedig a 

problémakör kialakulása és megoldása is túlmutatott a két állambiztonsági szerv 

együttműködésén.  

A vasfüggöny lebontásáról érkező hírek mellett egy másik, jogi szempontból sokkal 

jelentősebb „zavaró” tényező is volt a két ország és a két állambiztonsági szerv 

kapcsolatában, mégpedig Magyarország csatlakozása a Genfi Menekültügyi 

Konvencióhoz
1219

 1989. március 17-én, ami június 12-én lépett hatályba. A kiadatás addig 

megszokott mindennapi gyakorlatát a hatálybalépéstől kezdve befolyásolta a Konvencióhoz 

való csatlakozásunk. Ettől a naptól beszélhetünk az NDK-állampolgárok jogállásában és a 

cselekményeikre vonatkozó magyar joggyakorlatban bekövetkezett változásokról, illetve a 

létrejött új nemzetközi jogi helyzet megoldásának kereséséről. Egy fajta jogi 

túlszabályozás, jogbizonytalanság állt elő, miután a Konvenció aláírása előtti évtizedekben 

a kialakult joggyakorlat, „jogalkalmazás” hirtelen bizonytalanná vált, ugyanis a Konvenció 

a korábbiaktól teljesen eltérő szabályozást és joggyakorlatot jelentett.
1220

  

                                                 
1218

 Például: BStU MfS Sekr. Neiber Nr. 1003. 
1219

 Az ENSZ Közgyűlés kisegítő szervezeteként működő Menekültügyi Főbiztosság, UNHCR, jogi keretét az 

1951. évi Genfi Menekültügyi Egyezmény és annak 1967-es Jegyzőkönyve adja, melyek szabályozzák a 

menekültek státusát, definiálják a menekült fogalmát, de az egyezmény és az ENSZ-szervezet mellett az 

általánosan érvényes humanitárius nemzetközi jog is védelmezi a menekülteket. In: Blahó – Prandler, 2005. p. 

431-432. 
1220

 A Konvenció meghatározza például a menekült fogalmát, mely meghatározáshoz való alkalmazkodásra a 

csatlakozástól kezdődöen minden aláíró felet kötelezi: „A menekült az a személy, aki származási országán 

kívül él, mert megalapozott a félelme attól, hogy faja, vallása, nemzetisége, bizonyos társadalmi csoporthoz 

való tartozása, politikai véleménye miatt üldöztetésnek van vagy lehet kitéve, és nem számíthat ezen ország 

védelmére, vagy az üldöztetés miatt nem tud, vagy nem kíván visszatérni.” Részlet az 1951. évi menekültek 

státusára vonatkozó egyezmény 1. Cikkéből. In: U.o. p. 432. 
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Arról, hogy a határőrizeti rendszerben, mind pedig a tiltott határátlépés gyanújával, 

vagy kísérletével elfogottak kiadatásának eddigi gyakorlatában valami változni fog, első 

ízben a Magyarországon 1989 tavaszán elfogott, még a megszokott módon a Stasinak 

átadott, majd az NDK-ban vizsgálati fogságban kihallgatott NDK-állampolgároktól 

értesültek az MfS-nél.
1221

 Ebben az esetben is hamarabb érkeztek meg nem-hivatalos 

forrásból származó információk Kelet-Berlinbe, mint ahogyan a magyar fél részéről, 

bármelyik illetékes minisztériumon keresztül, értesítés érkezett volna a várható 

változásokról. 

 Az 1989 első felében tiltott határátlépés miatt elfogottak kihallgatása során az MfS 

vizsgálati osztályán a kihallgatási jegyzőkönyvek tanulsága szerint
1222

 többször is 

rákérdeztek, és kiemelten kezelték mindazokat az információkat, melyeket a gyanúsítottak 

a változóban lévő magyar joggyakorlatról tapasztaltak, illetve a magyarországi fogdákban 

velük szemben eljáró magyar tisztektől hallottak. Az így szerzett információk lényege 

pedig az volt, hogy ha pár hónappal később kísérelték volna meg a határátlépést, akkor a 

magyar szerveknek már nem kellene őket átadnia a Stasinak.
 
 

A június 12. után vizsgálati fogságban lévőktől származó információk szerint pedig 

maguk a magyar határőrök, illetve a vizsgálati eljárást lefolytató hivatalos személyek 

javasolták az NDK-állampolgároknak, hogy adjanak be kérelmet menekültstátuszra, bár 

egyben jelezték azt is, hogy annak kimenetele még kétséges, mivel Magyarország még nem 

dolgozta ki mindazokat a jogszabályokat, melyek az új helyzetnek megfelelnek. Az új 

eljárási rendet, vagyis az MfS magyarországi képviselőinek való átadás, az országból való 

„rövid úton történő kiutasítás” gyakorlatának beszüntetését körülbelül szeptemberre 

jelezték előre, ami a már elfogottakon sajnos nem sokat segített.
1223

 Az információk a 

magyar fogdákban is terjedtek a kelet-németek között, ezekből aztán a valóságnak nem 

teljesen megfelelő hírek terebélyesedtek, amik aztán fokozták a Stasi kihallgató tisztjeinek 

bizonytalanságát, sőt, kétségbeesését.
1224

  

A Menekültügyi Konvencióhoz való csatlakozásunkat azonban valójában az ország 

keleti határszakaszán keresztül egyre nagyobb számban érkező magyar és német 

nemzetiségű romániai menekültek miatt kialakult helyzet indukálta, a vasfüggöny lebontása 

ily módon nemzetközi jogi szempontból a román-magyar határon kezdődött.
1225

 Pozsgay 

                                                 
1221 BStU MfS HA IX. Nr. 4385. 
1222

 U.o. p. 135-137. 
1223

 U.o. p. 10-11.; p. 14.; p. 22-23.; p. 47-48.; p. 85.; p. 100-106.  
1224

 U.o. 
1225

 Gyarmati, 2009. p. 39-63. 
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Imre
1226

 elmondása szerint
1227

 1988 novemberében, Genfben tett látogatása alkalmával egy 

négyszemközti beszélgetés során kérdezte meg az ENSZ akkori Menekültügyi 

Főbiztosát,
1228

 hogy mit tanácsol a romániai magyar menekültek helyzetének megoldásával 

kapcsolatban. Pozsgay elmondása szerint a Főbiztos javasolta számára ezen a 

beszélgetésen, hogy Magyarország kérje felvételét a Menekültügyi Konvencióba, mivel 

annak egyezménye a ratifikálás után felülírja a kétoldalú kiadatási egyezményeket, így 

menekültként kezelhetjük a romániai magyarokat. A hatóságok ebben az esetben már nem 

kötelesek átadni az illegális határátlépőket a román szerveknek, menekültként 

Magyarországon maradhatnak, illetve a német nemzetiségűek továbbutazhatnak a 

megfelelő dokumentumokkal harmadik országba – végül pedig az NSZK-ba.  

Az MfS különböző egységeinél keletkezett dokumentumokból
1229

 úgy tűnik, hogy a 

magyar belügyi szervek, valamint a Külügy- és az Igazságügyi Minisztérium gyakorlatilag 

csak az NDK belügy, külügy, igazságügy és állambiztonság ismételt és sürgető, egyre 

kétségbeesettebb kérdéseinek hatására „kapott észbe.” A Menekültügyi Konvencióhoz való 

csatlakozásunk ugyanis részben megoldotta a romániai menekültek ügyét, mindazonáltal 

tisztázatlan maradt a Magyarországon szintén tiltott határátlépés előkészületével, vagy 

kísérletével elfogott kelet-németek kiadatásának kérdése.
1230

 A magyar és az NDK 

állambiztonsági szervek irataiból az derül ki, hogy ennek a két, egymást követő és egymást 

kölcsönösen erősítő eseménynek – az osztrák határszakasz lebontása megkezdésének és a 

Genfi Egyezményhez való csatlakozásunknak – a hatása a kelet-német kapcsolatokra 

gyakorlatilag teljesen felkészületlenül érte a magyar államigazgatási szerveket, míg 

szabályosan pánikot okozott a kelet-német szerveknél, még az oly fegyelmezett Stasinál 

is.
1231

  

A nemzetközi jogi probléma lényege egyrészt abban állt, hogy ha Magyarország 

elismerte volna a kelet-németek menekült-státuszát, akkor ezzel egyrészt jelentős 

ellentmondást idézett volna elő a kelet-európai blokkon belül, hiszen egy szocialista ország 

állampolgára nem lehet üldöztetésnek kitéve a saját hazájában! Másrészt viszont nemcsak a 

nyugati közvélemény, de a magyar szervek számára is nyilvánvaló volt, hogy a kelet-német 

Bűntető-törvénykönyv 213. § értelmében, a tiltott határátlépést megkísérlőkre 1-3 évig 

                                                 
1226

 1988-89 között a Grósz-, majd a Németh-kormány államminisztere, az MSZMP PB tagja. 
1227

 Interjú Pozsgay Imrével, Budapest, 2011. április 7. Készítette: Slachta Krisztina.  
1228

 1988-ban az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa Jean-Pierre Hocké volt.  

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/search?page=search&docid=49f811567&query=1988 2011.07.27.  
1229

 Például: BStU MfS ZAIG Nr. 4254.; BStU MfS HA IX. Nr. 17163.; BStU MfS Sekr. Neiber Nr. 316.; 

BStU MfS HA XX Nr. 17164.; BStU MfS HA II Nr. 38877. 
1230

 Tóth Imre, 2009. p. 4.; Oplatka, 2008. p. 123-128. 
1231

 BStU MfS HA IX. Nr. 2450. p. 83-88. 
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terjedő börtönbüntetés vár a Stasi valamelyik börtönében.
1232

 Az is széles körben ismert 

volt a nemzetközi közvélemény előtt, hogy milyen tortúráknak, zaklatásnak és 

megfélemlítésnek voltak kitéve azok a kelet-németek, akik beadták kérelmüket az NDK-ból 

való kitelepülésre.
1233

 Az ENSZ menekültügyi álláspontjának és a nemzetközi normáknak a 

lényege pedig éppen a non-refoulement elve, mely szerint senkit sem szabad visszaküldeni 

akarata ellenére egy olyan országba, ahol üldöztetésnek lenne kitéve.
1234

 A fő kérdés tehát 

magában a menekült státusz értelmezésében rejlett, ez a fogalomértelmezés pedig az egész 

1989-es nyár folyamán végighúzódott. Ezen a ponton válik teljesen nyilvánvalóvá a 

korábbi 30-40 év joggyakorlatának anakronisztikus jellege, mivel a két ország közötti 

megállapodások úgy születtek meg, mintha a nemzetközi jogban ugyanezekre a területekre, 

azaz a hazájukat elhagyni akaró állampolgárok jogállására nem létezett volna semmilyen 

általános érvényű, kiérlelt nemzetközi jogelv, jogalkotási és jogalkalmazási gyakorlat.  

A Romániából érkező menekültekkel kapcsolatban nem okozott problémát az 

egyezmény elveinek alkalmazása, hiszen többségük célországa Magyarország volt, az ún. 

követségfoglaló kelet-németek ügye azonban a tömeges méretek miatt sem intéződhetett el 

ilyen egyszerűen. A helyzetet tovább bonyolította a kelet-német vezetés nemzetközi 

visszhangot is kiváltó felháborodása, a kérdéskör diplomáciai utakra való terelése.
1235

 A 

joghézag megoldásán az ország legfelsőbb vezetése és a Belügyminisztérium mellett a 

Külügy- és az Igazságügy Minisztérium is dolgozott. Tudjuk, hogy annak megoldására 

végül ennél is magasabb nemzetközi szinteken került sor.
1236

 Mindaddig azonban, amíg 

bizonytalan volt a nemzetközi tárgyalások kimenetele, a BM illetékes szerveinek és 

állambiztonsági vezetőinek az egységek átalakulásának irányítása mellett, folyamatos 

tárgyalásokat és levelezést kellett folytatnia a Stasi képviselőivel.  

A Magyarországon tiltott határátlépés kísérlete vádjával elfogott, illetve 1989 nyarán 

már csak az ország belsejébe visszaküldött, vagy a nyaralásuk végén az engedélyezett 30 

napos itt-tartózkodás lejárta után is, az 1969-es vízummentes utazási egyezmény 

értelmében gyakorlatilag jogellenesen Magyarországon maradt NDK-állampolgárok 

helyzetét végül nem a belügyi szervek tárgyalásai oldották meg. A kiadatás, illetve átadás 

megtagadásának lehetősége azonban mindig is benne lett volna a jogsegélyegyezményben. 

A megoldást, a jogi kiskaput az egyezmény 65. Cikkelyének (2) bekezdése adhatta volna, 
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 Strafrecht, Besonderer Teil, Lehrbuch, Band II. Juristische Hochschule Potsdam, Januar 1986. p. 248. 
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 Eisenfeld, 1998. p. 117-136.; Eisenfeld, 1999. p. 381-405. 
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aminek az alkalmazása nem merült fel, annak ellenére, hogy az már az egyezmény eredeti, 

1957-es szövegében is szerepelt: „(2) Ezenfelül a kiadatás megtagadható, ha a bűntettet a 

megkeresett Szerződő Fél területén követték el.” Ennek értelmében, mivel a tiltott 

határátlépést – vagy akár bármilyen más jellegű bűncselekményt – Magyarország területén 

követték el, az elfogottak átadását bármikor meg lehetett volna tagadni.  

Hasonló jogi jellegű kiskaput jelentett volna a kelet-német Büntetőtörvénykönyv 

213.§-nak a pontos és szó szerinti alkalmazása, ami a tiltott határátlépés bűntettét és a 

vonatkozó büntetési tételeket rögzíti, az azonban mindenki figyelmét elkerülte, hogy a 

törvény szövege csak az NDK határainak megsértésére vonatkozik – más államok, még 

más szocialista országok territóriumára nem is vonatkozhatott egy-egy ország törvénye. 

Egy baráti ország határainak megsértésével megkísérelt tiltott határátlépés csak az NDK 

Büntetőtörvénykönyv 80§-a az értelemben lett volna büntetendő, ami éppen más 

szocialista ország törvényei megsértésének eseteit tárgyalta. Erre a kiskapura, illetve jogi 

ellentmondásra azonban éppen az MfS vizsgálati osztályának munkatársai jöttek rá, amikor 

újabb tárgyalásokat készítettek elő a magyar testvérszervekkel egy 1989. augusztus 22-i 

megbeszélésen, valamint megvizsgálták az NSZK-val szembeni hivatalos álláspontokat és 

a nemzetközi jogi lehetőségeket.
1237
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6.4. Tárgyalások a két állambiztonsági szerv közötti együttműködések folytatására az 

új operatív helyzetben  

 

Az 1989-es nyár folyamán zajlottak azok a megbeszélések és egyeztetések, melyek során a 

három érintett ország, az NDK és Magyarország mellett az NSZK Külügyminisztériumai, 

illetve a kelet-német és a magyar Igazságügyi Minisztériumok egyeztettek az új helyzet 

megoldásának lehetőségeiről,
1238

 azonban mindezekkel a tárgyalásokkal párhuzamosan a 

Stasi képviselői is próbáltak megállapodásra jutni a BM illetékeseivel, az akkori 

állambiztonsági miniszterhelyettessel, Pallagi Ferenccel,
1239

 valamint az érintett osztályok, 

pl. a BM Vizsgálati osztály vezetőivel.  

A tárgyalások előkészületeire vonatkozó iratokat, valamint a tárgyalások 

jegyzőkönyveit tartalmazó akták egyben a nemzetközi eseményeket, az NDK 

Külügyminisztériumának tárgyalásait, állásfoglalásait, az ott zajló fejleményeket is rögzítik. 

Például a követségfoglaló kelet-németekre, vagy a nyugat-német Külügyminisztérium 

álláspontjára vonatkozó hírek tucatjait találhatjuk meg ezekben az aktákban egészen 1989 

októberéig.
1240

 Az elsősorban kémelhárító forrásból származó információkat az MfS ZKG, 

vagyis a Központi Koordináló Csoport próbálta meg összegyűjteni és kiértékelni, azonban 

meglepően sok hír egyszerűen helyi, vagy akár NDK sajtócikkekből származott.
1241

 

Viszonylag későn, csak 1989 júniusában kezdődtek el a konkrét állambiztonsági 

egyeztetések, miután már nyilvánvaló volt, hogy a Magyarország területén bűncselekmény 

elkövetése, vagyis tiltott határátlépés kísérlete miatt elfogott NDK-állampolgárok 

átadásának addigi joggyakorlata nem tartható fenn tovább. A magyar fél, konkrétan pedig 

Pallagi személyesen, ameddig csak tudta, azzal húzta az időt, hogy folyamatosan 

megnyugtatta a Stasi képviselőit: minden marad a régiben, az évek óta folyó 

együttműködésekben semmi sem fog változni.
1242

  

1989. június 12-14. között kezdődött meg a helyzet megoldását kereső 

tárgyalássorozat Budapesten az állambiztonsági miniszterhelyettes, Pallagi vezetésével, 

melyen az MfS ZKG vezetője, Niebling vezérőrnagy és a HA IX., vagyis a Vizsgálati 

főosztály helyettese, Kopf ezredes vettek részt, magyar részről pedig a BM Vizsgálati 
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osztály vezetője, Weber ezredes és munkatársai, valamint a Határőrség szombathelyi 

kerületi parancsnoka, Németh ezredes és tisztjei voltak jelen.
1243

  

A tárgyalásoknak ez az első köre alapvetően „csak” a helyzet értékelését, az 

információk és szándékok begyűjtését és kicserélését jelentette, a felek kölcsönösen 

biztosították egymást pozitív szándékaikról és reményeikről, az eddigi, hosszú évekre 

visszatekintő, „sikerekben gazdag, baráti együttműködés”
1244

 folytatásáról. A tárgyalások 

fő témája Magyarország Genfi Menekültügyi Konvencióhoz való csatlakozásának 

következményei és a két állambiztonsági szerv együttműködésére való hatásai voltak. A 

tárgyalásról készült feljegyzés legelején utaltak rá a Stasi tisztjei, hogy mindezekre az 

egyeztetésekre azért volt szükség, mivel a magyar fél részéről történtek olyan nemzetközi 

jogi lépések, melyek veszélyeztették, sőt, ekkor már részben megváltoztatták az addigi 

évtizedes gyakorlatot.
1245

   

A magyar fél részéről Pallagi hangsúlyozta, hogy a magyar kormány szándéka a 

Konvencióhoz való csatlakozással a romániai magyar menekültek helyzetének nemzetközi 

jogi segítséggel való megoldása volt, és nem állt szándékukban bonyodalmakat okozni a 

többi szocialista országgal fennálló kapcsolatainkban. A feljegyzés szövegezése szerint 

ezen hatásoknak és a várható következményeknek a magyar fél nem igazán volt előzetesen 

tudatában, és nem vették figyelembe a baráti országokkal érvényben lévő 

megállapodásokat, valamint a csatlakozásunk ilyen jellegű hatásait. Hangsúlyozta, hogy 

Magyarország semmiképpen sem szándékozik csatornaként funkcionálni más szocialista 

országok állampolgárai számára ahhoz, hogy azok Nyugatra távozhassanak. Azonban még 

nem alakult ki az új helyzethez alkalmazkodó joggyakorlat és nem léteztek még szolgálati 

utasítások sem a megváltozott feladatok végrehajtásához.
1246

  

A Stasi képviselői emlékeztettek arra, hogy az 1969. június 20-án aláírt, a két ország 

állampolgárainak vízummentes utazására vonatkozó egyezmény szerint Magyarország nem 

enged NDK-állampolgárokat egy harmadik országba kiutazni, ha azok nem rendelkeznek 

érvényes útiokmányokkal. Mindemellett hangsúlyozták azt a tényt is, hogy az NDK-ban 

nincs olyan politikai vagy jogi üldöztetés, ami miatt felmerülhetne a menekültstátusz 

megadása állampolgáraik számára – különösen nem egy baráti szocialista ország 

részéről.
1247
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A magyar fél szerint azonban nem lehetett eleve kizárni, hogy kelet-németek is 

menekültstátuszt kérnek Magyarországon, mely kérelmekre vonatkozóan a Konvenció 

értelmében a magyar hatóságok kötelesek – legalábbis formálisan – lefolytatni az eljárást, 

miközben a kérvényezőt terheli annak bizonyítása, hogy jogosan kér-e menekültstátuszt. A 

Stasi képviselői számára az az ígéret volt megnyugtató, hogy amennyiben nem ismeri el a 

magyar állam a menekültkérelem jogosságát, akkor a kérvényezőt kiutasítják az országból, 

illetve semmilyen esetben sem engedélyezik egy harmadik országba, Ausztriába, vagy az 

NSZK-ba történő kiutazást.
1248

  

A jelentés szerint a magyar fél hangsúlyozta továbbá, hogy azok a személyek, akiket 

tiltott határátlépés gyanúja miatt fogtak el, nem kérvényezhették az ellenük folytatott eljárás 

során – kvázi utólag – a menekültstátuszt. Mivel azonban ezzel kapcsolatban is felmerültek 

politikai jellegű problémák, a magyar szervek alapvetően abban voltak érdekeltek, hogy 

ezek az NDK-állampolgárok is minél előbb elhagyják az országot.
1249

 Az összefoglalóban 

rögzítettek azonban szinte már ekkor ellentétben álltak a gyakorlattal, hiszen 1989 nyarán, a 

kelet-német menekültek számának növekedésével párhuzamosan, egyre elterjedtebbé vált 

az a gyakorlat, miszerint a határsávban, vagy a mélységi ellenőrzés során feltartóztatott 

személyeket egyszerűen csak visszaküldték az ország belsejébe. Ezt a tendenciát erősíti 

meg a jelentés azon része is, miszerint a közeljövőben már csak különösen súlyos esetekben 

indítanak eljárást tiltott határátlépés elkövetése esetén a magyar határőrizeti, illetve belügyi 

szervek. Azonban ilyen esetekben is csak a kísérődokumentumokat adnák át az elfogott 

személy átadásakor, a vizsgálati osztályok közötti együttműködés korábbi gyakorlata, 

vagyis az eljárás során keletkezett vizsgálati iratok átadása a jövőben megszűnik majd.
1250

 

A tiltott határátlépést megkísérlő NDK-állampolgárok kiutasításának új gyakorlata 

azonban még nem alakult ki, annak konkrét jogi lehetőségeit még nem vizsgálta meg a 

magyar fél. A BM részéről jelen lévő tárgyalók azt tartották a legvalószínűbbnek, hogy az 

elfogottakat egyszerűen a legközelebbi csehszlovák határátkelőhelyre irányítják és 

kiutasítják az országból. Arra azonban nem lenne mód, hogy a kiutasított állampolgárokat a 

határhoz szállítsák, vagy odakísérjék, a korábbi gyakorlat pedig, hogy az elfogott kelet-

németeket Budapesten gyűjtötték össze az NDK-ba való repülőgéppel történő 

elszállításukig, már sem technikai, sem pedig politikai okokból nem volt többé tartható. A 

magyar fél a kelet-németek részéről is fokozottabb ellenőrzést kért annak érdekében, hogy a 
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kiutasított személyek ne tudjanak ismételten beutazni Magyarországra. Ezzel párhuzamosan 

azonban jelezték azt is, hogy a kiutasítás tényét rögzítő bejezést többé nem a személyi 

okmányban, hanem csak az úti dokumentumban rögzítik.
1251

  

Az egyeztetésen a BM munkatársai megígérték, hogy folyamatosan informálják majd 

az MfS képviselőit, ha további változások következnének be a határőrizet rendjében, vagy 

más, államközi egyezmények, illetve országos hatáskörű rendelkezések, vagy 

belügyminiszteri szolgálati szabályozások vonatkozásában. Tájékoztatást nyújtanak majd 

egyedi esetek kezeléséről, éppen azzal a szándékkal, hogy elkerüljék azok precedenssé 

válásának lehetőségét. A két fél kölcsönösen biztosította egymást a megbeszélések 

folytatásáról, valamint a helyzet konstruktív megoldását célzó javaslatok kidolgozásáról, 

miközben a magyar fél ismételten megnyugtatta a kelet-németeket, hogy az addigi 

gyakorlatnak megfelelően fogják a továbbiakban is folytatni a kiadatás, illetve az elfogott 

személyek átadásának gyakorlatát, annak esetleges beszüntetéséről pedig időben 

tájékoztatják majd az MfS munkatársait.
1252

  

A tárgyalásokról beszámoló jelentés utolsó bekezdésében azonban a fentiekkel 

ellentmondásban álló információt is találunk, miszerint a tiltott határátlépést megkísérlő 

NDK-állampolgárok ellen a magyar belügyi szervek nem indítanak büntetőeljárást, csak 

kiutasítják őket az országból – tehát már ekkor sem a megszokott ügymenetben zajlott 

volna a határsértő kelet-németek elleni eljárások rendje. A jelentés azonban csak annyiban 

tért ki ezen információ értékelésére, hogy az NDK Államügyészségének meg kell 

vizsgálnia az új jogi helyzetben lehetséges eljárási rendet.
1253

 

A beszámoló végén utaltak arra a tényre is, hogy feltételezhetően számolni kell majd 

azzal, hogy a közeljövőben a kiutasítás gyakorlatát is beszünteti a magyar fél, mivel a BM 

szerveire, különösen pedig a Határőrségre egyre nagyobb külföldi – nyugati – és hazai 

nyomás nehezedett a határsértőkkel szemben alkalmazott gyakorlat gyökeres 

megváltoztatására. Ha ez bekövetkezne, akkor annak minden bizonnyal hatása lenne a többi 

szocialista ország ilyen irányú joggyakorlatára is, mint pl. Csehszlovákia esetében.
1254

  

1989. augusztus 10-én járt az MfS HA IX. képviseletében egy újabb delegáció 

Pallaginál,
1255

 aki folyamatosan az előző napi hasonló témájú belügy- és 

külügyminisztériumi egyeztetésekre hivatkozott, és azok irányelveihez akarta tartani magát. 
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A miniszterhelyettes minden bizonnyal alapvetően időt akart nyerni, üres udvariassági 

formulákat hangoztatott, mindkét fél érdekeit és a jövőbeli együttműködések fontosságát 

hangsúlyozta.
1256

 Felvázolta a kialakult helyzetet, majd javaslatot tett egy újabb budapesti 

találkozóra 1989. augusztus 16-17-re, ahol az alábbiakban felsorolt kérdéseket kellene majd 

tisztázniuk. A tervezett találkozó tárgyalási pontjaira vonatkozó javaslatból azonban 

egyértelműen kiderült, hogy gyakorlatilag szinte semmilyen előrelépés nem történt a két 

hónappal korábbi, 1989. június 12-14. között tartott megbeszélések óta.
1257

  

- A Magyar Népköztársaságnak újra kell szabályoznia a tiltott határátlépés jogi 

kategóriáját – mivel eddig ennek alapján történt az NDK-állampolgárok kiadatása.  

- Az NDK-nak végig kell gondolnia az új jogi helyzetet, ami Magyarországon a 

Menekültügyi Konvencióhoz való csatlakozásunkkal állt elő a tiltott határátlépés 

tekintetében – viszont a magyar szervek szerint az NDK-nak is újra kellene gondolnia 

az állampolgárai utazási szabadságára vonatkozó elképzeléseit és annak szabályozását. 

- Felül kell vizsgálni a két ország között 1969-ben megkötött vízummentes utazásra 

vonatkozó egyezmény módosításának lehetőségeit – mivel ez az egyezmény rögzítette 

azt, hogy egyik ország sem engedi érvényes útiokmány nélkül a másik állampolgárait 

harmadik országba utazni. 

- Ki kell dolgozni az NDK-állampolgárokra vonatkozó kiutasítás, illetve tartózkodási 

idejük megrövidítésének módjait és lehetőségeit az új helyzetben – mivel már 

tarthatatlanná vált az osztrák határszakaszhoz tömegesen érkező NDK-

állampolgárokkal szemben alkalmazott gyakorlat, miszerint először az ország belsejébe 

irányították őket, majd pedig kiutasították őket az országból, azaz 24 órát kaptak 

Magyarország elhagyására. Augusztus folyamán a tömegesen megjelenő kelet-

németekkel szemben már csak szóbeli figyelmeztetéseket alkalmaztak, mivel az ország 

belsejébe való visszaszállításuk sem volt már megoldható. 

- Kérdéses volt továbbra is a határsértési kísérletek rögzítésének módjai az NDK-

állampolgárok útiokmányaiban – mivel akit kiutasítottak az országból, annak egy ideig 

a személyi okmányaiba, majd az NDK-ból való kiutazást engedélyező utazási 

nyomtatványra pecsételték a kiutasítás tényét, viszont augusztusban már ezzel a 

gyakorlattal is felhagytak a magyar Határőrség tagjai.   

- Az új magyar szabályozásokról minden esetben haladéktalanul értesíteni kell az NDK 

illetékes szerveit – az NDK állambiztonsága a nyár folyamán „amiatt aggódott,” hogy 
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esetleg lemarad egy-egy új szabályozás híréről, és nem tud kellőképpen időben 

felkészülni annak következményeire, illetve, hogy a Magyarországon nyaraló 

állampolgáraik előbb értesülnek valamilyen új lehetőséget megnyitó rendelkezésről, 

mint ők maguk.
1258

  

Pallagi javaslata szerint az augusztus 16-17-i a megbeszélést kizárólag a vizsgálati 

osztályok szintjén kellene lefolytatni, majd a döntések meghozatala során újra bevonni a 

Külügyminisztériumot is. Véleménye szerint figyelembe kell venni, hogy az átmeneti 

időszakban még nem készült el a vonatkozó magyar belső szabályozás, valamint el kell 

tekinteni a médiahírektől, amik egy teljesen ellenőrizetlen határszakaszról számoltak be, 

ellentétben a valósággal, ami szerint a Határőrség folyamatos és alapos mélységi 

ellenőrzést végzett, és visszaküldte az ország belsejébe az illegális határátlépés 

előkészületével gyanúsítható kelet-németeket.
1259

  

Pallagi ismételten hangsúlyozta, hogy az NDK-állampolgárok nem fognak politikai 

menedékjogot kapni, valamint, hogy érvényes útiokmányok hiányában továbbra sem 

engedélyezik számukra a harmadik országba való kiutazást – ahogyan azt az 1969-es 

vízummentes utazásról szóló egyezmény rögzíti. Megköszönte annak lehetőségét, hogy az 

NSZK budapesti követségén tartózkodó kelet-németek büntetlenül visszatérhetnének az 

NDK-ba, amivel lehetővé válna hazatérésük. Ennek közzétételével pedig eloszlathatnák 

azokat a feltételezéseken alapuló híreket, melyek a kelet-németek menekült-státuszára 

vonatkozóan jelentek meg a kelet- és nyugat-német, illetve a magyar médiában.
1260

  

Pallagi vázolta Magyarország mindazon pozitív reményeit és szándékait is, melyek a 

Menekültügyi Konvencióhoz való csatlakozásunkkal voltak kapcsolatosak. Informálta a 

delegációt arról is, hogy 1989. augusztus 10-én 15 órakor a BM sajtótájékoztatót tart a 

Menekültügyi Konvencióval kapcsolatos kérdésekről, amit nem akartak addig megtartani, 

amíg nem volt ismeretes a kelet-német fél álláspontja a kérdésben, így nem engedtek a 

közvélemény és a nyugati médiák nyomásának, hogy már augusztus 7-én tartsanak 

sajtótájékoztatót a témában.
1261

  

Biztosította a Stasi képviselőit, hogy a maga részéről támogatja az MfS-szel való 

további együttműködést, amiről az év vége táján kész személyesen is tárgyalni Berlinben. 

Pallagi tájékoztatta  tárgyaló partnereit, hogy a továbbiakban utasítást ad majd ki az 

együttműködés eddigi keretébe illeszkedő, megszokott formáinak folytatására, az MfS 
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operatív csoportja munkájának további segítésére, minden hivatalos úron kért, illetve az 

MfS-t, vagy az operatív csoportját érintő információ haladéktalan átadására. Kifejezetten 

hangsúlyozta, hogy bármikor személyesen is rendelkezésre áll az MfS-től érkező kérések és 

kérdések teljesítésében, akár az OPG vezetője számára is.
1262

  

Pallagi az augusztus folyamán zajló további tárgyalásokon is nyomatékosította,
1263

 

hogy az NDK-állampolgárok nem fognak politikai menedékjogot kapni, valamint, hogy 

érvényes útiokmányok hiányában továbbra sem engedélyezik NDK-állampolgárok számára 

harmadik országba való kiutazást.
1264

  

Az augusztus 10-i megbeszélés tartalmát rögzítő feljegyzés adatokat is közölt a 

Menekültügyi Konvencióba való belépésünk hatályba lépése, vagyis a június 12-e óta 

Magyarországon elfogott és az NDK szerveinek átadott személyekre vonatkozóan. Az 

adatok közlése mellett hangsúlyozták, hogy e dátum óta nem folytattak eljárást a tiltott 

határátlépést megkísérlő kelet-német állampolgárok ellen, csak abban az esetben, ha azok 

más bűncselekményt is elkövettek. A fentiek figyelembe vételével ebben a ca. két hónapos 

időszakban 101 főt adtak át a magyar szervek a kelet-német társszerveknek, illetve 30 

bűnelkövetőt utasítottak ki az országból.
1265

  

Augusztus 14-én részletes terv készült szakértők, alapvetően a Vizsgálati Főosztály 

jogászainak bevonásával Kelet-Berlinben a 16-17-re tervezett tárgyalásokon képviselendő 

álláspontról, melynek kiindulópontja az augusztus 10-i megbeszélésen elhangzottak voltak. 

A Stasi számára a legmegnyugtatóbb és folyamatosan hangsúlyozott információ az volt a 

magyar álláspontról, hogy illegálisan – vagyis érvényes úti okmányok nélkül – nem 

engedélyezik NDK-állampolgárok harmadik országba történő kiutazását, abban az esetben 

sem, ha NSZK útlevelet használnának.
1266

 

A másik fontos elem továbbra is az volt, hogy a magyar fél nem ismeri el a kelet-

német állampolgárok menekültstátuszra vonatkozó kérelmét, ennek ellenére azonban a 

kelet-német hivatalos szervek tervezték egy új eljárási terv kidolgozását arra az esetre, ha 

NDK-állampolgárok mégis menekültstátuszt kapnának Magyarországon. Az újabb 

tárgyalásokat előkészítő tervezetben gyakorlatilag ugyanazok a kérdések ismétlődtek, 

melyeket már a júniusi megbeszéléseken is felvetettek, és amelyekre azóta sem érkezett 

konkrét válasz a magyar fél részéről. Ugyanis még mindig nem sikerült kidolgozni a 
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kérdéses pontokra vonatkozó új szabályozást, mint pl. a bűncselekményt elkövető kelet-

német állampolgárok kiadatásának és kiutasításának új joggyakorlatát.
1267

 

Az augusztus 16-17-i budapesti szakértői tárgyalásokon magyar részről már nem csak 

a BM vizsgálati osztályának vezetői, hanem a KEOKH, valamint a Külügyminisztérium 

Konzuli Osztályának vízum-ügyekért felelős vezetői, illetve helyettesei is részt vettek.
1268

 

A megbeszélések fontosságát jelzi az is, hogy az MfS tárgyaló delegációját személyesen 

Niebling vezérőrnagy, a ZKG részleg parancsnoka vezette, valamint jelent volt két vezető 

beosztású tiszt a IX., vagyis a Vizsgálati Főosztályról, a magyarországi operatív csoport 

vezetője, Weller alezredes, és az NDK budapesti konzulja, Grahmann elvtárs is.
1269

  

A magyar külügy munkatársait kifejezetten a Belügyminisztérium javaslatára hívták 

meg, éppen azok illetékességi köre miatt, hiszen a magyar fél számára nyilvánvaló volt 

ekkor már, hogy a kérdés többé nem kizárólag belügyi hatáskörbe tartozik. A tárgyalások 

kezdetén a magyar fél megerősítette mindazt, ami az augusztus 10-i megbeszélésen, illetve 

a későbbi nemzetközi sajtótájékoztatón is elhangzott. Ezek közül a legfontosabbak a 

következők voltak: az érvényes útiokmányok nélküli határátlépést megkísérlőket az ország 

belsejébe irányítja a Határőrség, többszöri ilyen kísérlet után pedig kiutasítják a kelet-német 

állampolgárokat az országból.
1270

 Továbbra is fenntartották azt az álláspontot, hogy az 

országból kiutasítottakat nem kísérik a csehszlovák határhoz, de minden esetben jelentik 

adataikat a KEOKH-on keresztül a kelet-német szerveknek.  

Amellett, hogy Magyarország továbbra sem ismerte volna el a kelet-német 

állampolgárok menekültstátuszát, az illetékes szervek még mindig nem vizsgálták meg 

annak kérdését, hogy ez általánosan kijelenthető-e egy konkrét ország polgáraival szemben, 

vagy a Menekültügyi Konvenció értelmében minden egyes esetben, amikor bármilyen 

állampolgár menedékjogot kér, külön és egyenként le kell-e folytatni a kérelmező 

helyzetének részletes vizsgálatát.
1271

  

A határnyitás és az NSZK követségen tartózkodó kelet-németek helyzetét rendező 

események ismeretében az egyeztetések legfontosabb pontjának az tűnik, hogy a magyar fél 

leszögezte, nem engedélyezi NDK-állampolgárok számára harmadik országba történő 

kiutazást az NSZK által kiállított úti okmányokkal sem.
1272

 A felek megegyeztek abban, 

hogy mindketten abban érdekeltek, hogy a Magyarországon tartózkodó kelet-németek – 
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lehetőleg minél hamarabb – a hazájukba, vagyis az NDK-ba térjenek vissza, még azok is, 

akik ekkor az NSZK budapesti nagykövetségén tartózkodtak. Ennek elősegítése érdekében 

megállapodtak abban, hogy mindkét országban terjeszteni fogják a sajtó útján azt a hírt, 

hogy az érvénytelen útiokmánnyal, és lejárt vízummal az országban tartózkodó kelet-

németek büntetlenül visszatérhetnek az NDK-ba, csak jelentkezniük kell a budapesti kelet-

német nagykövetségen.
1273

 

Az augusztus 16-17-i tárgyalások során sem született tehát végleges, a Stasi számára 

megnyugtató megoldás, vagy megállapodás, miközben a Magyarországon, illetve a 

budapesti és a környező országok NSZK-követségein egyre több kelet-német keresett 

menedéket, azok megtelte után pedig a magyar menekülttáborokban várták sorsuk 

megoldódását. Gyakorlatilag ez az augusztus 16-17-i tárgyalás tekinthető az utolsó 

egyeztetésnek a két baráti állambiztonsági szerv egységei között a kérdésben. Azonban 

mint láttuk, már ez sem a megszokott keretek között zajlott, hiszen jelen voltak a magyar 

külügy munkatársai, illetve a kelet-német diplomáciai testület képviselője is.  

A Páneurópai Piknik, majd pedig az azt követő határnyitás után ugyan történtek még a 

kelet-német fél megnyugtatását célzó megbeszélések, de azok már semmiképpen sem 

tekinthetőek valódi tárgyalásoknak. Az 1989 őszi nemzetközi, illetve magyar és NDK-beli 

események felgyorsulása közepette pedig egyre inkább háttérbe szorult a két szerv 

együttműködésére vonatkozó tárgyalások megszervezése.  

A Pallagi Ferenc vezette tárgyalások irataiból kitűnik, hogy a magyar fél 

folyamatosan el akarta hárítani és minél tovább ki akarta tolni a konkrét megállapodást, egy 

új együttműködési megállapodás megkötésének lehetőségét pedig csak 1989 végére, 1990 

elejére jelölték ki.
1274

 A helyzet megoldása nem a magyar fél, és főleg pedig nem az 

állambiztonsági szervek kezében volt. Ezzel a magyar állambiztonsági szerv vezetői is 

tisztában voltak, míg a Stasi továbbra is ugyanabból a baráti szocialista országok közös 

érdekeit hangsúlyozó, a szocialista internacionalizmus alapelveiből fakadó egyfajta védett 

és felsőbbrendű helyzetből akarta kezelni és irányítani a kérdés megoldásának lehetőségeit, 

mint ahogyan azt a korábbi évtizedekben tette.
1275
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6.5. A Páneurópai Piknik és a határnyitás a Stasi szemszögéből  

 

A Stasi Magyarországra irányuló figyelme még a korábbi években megszokottnál is 

élesebben koncentrálódott a magyarországi változásokra, különösen az 1989-es év második 

felében, amikor is a politikai-gazdasági jellegű átalakulások híre mellett célzottan a kelet-

német nyaralókra, vagy egyre nyilvánvalóbban, már mint menekültként itt-tartózkodókat 

érintő intézkedésekre, fejleményekre fókuszáltak. A Páneurópai Pikniket megelőzően már 

1989 júliusától kezdve sokasodtak az MfS II. Főosztályánál, vagyis a kémelhárításnál, 

valamint a X. Osztály levelezésében a budapesti NSZK nagykövetségen tartózkodó kelet-

német állampolgárokra vonatkozó aggasztó hírek.  

Az egyik első ilyen információ 1989. július 10-i dátummal érkezett Budapestről 

Heckerodt alezredestől, aki ekkor az operatív csoporthoz tartozó, Budapestre helyezett 

kémelhárító tiszt volt. Jelentésében arról számolt be, hogy július 6-án már 40 NDK-

állampolgár volt a nyugat-német követségen, akiknek az elhelyezése érdekében egy házat 

akart bérelni a követség.
1276

 Az ún. követségfoglaló NDK-állampolgárokról közvetlenül a 

budapesti kelet-német nagykövetségről is érkeztek hírek az MfS központjába, mégpedig 

minden, az akkori nagykövet, Gerd Vehres által az NDK Külügyminisztériumába küldött 

jelentés másolata is megtalálható az 1989. augusztus-szeptemberi dokumentumfolyamban – 

minden bizonnyal Heckerodt alezredes közvetítésével.
1277

  

Egy dátum nélküli, Kelet-Berlinben készült összefoglaló augusztus 3-i adatokat 

idézett, miszerint 158 NDK-állampolgár tartózkodott a budapesti NSZK-nagykövetségen. 

Nyugat-német sajtóhírek mellett az NSZK Külügyminisztériumából és a Bel-Német 

Kapcsolatok Minisztériumának nyugat-berlini kirendeltségéről származó nem-hivatalos 

információkra hivatkozva számolt be a jelentés arról, hogy Magyarországon 

menekülttáborok létesítését tervezik, ahová kelet-németeket is felvennének.
1278

 A jelentés 

szerint ezeknek a személyeknek rövid távon biztosítanák a közvetlen kiutazási lehetőséget 

az NSZK-ba, erről a hírről a nyugat-német Külügyminisztérium pedig sajtóközleményt 

szándékozik kiadni, amit azonban úgy kell megfogalmazniuk, hogy az ne idézzen elő 

tömeges kiutazási hullámot az NDK-ból Magyarország felé. Mindezzel összefüggésben 

pedig visszahívták szabadságáról a nyugat-német nagykövetet, hogy egy közös álláspontot 
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és a jövőre nézve közös eljárási rendet dolgozzon ki a hasonló esetekre a magyar 

Belügyminisztérium képviselőivel.
1279

  

Miközben a nyár folyamán már zajlottak tárgyalások a két állambiztonsági szerv 

között, a helyzet egyre inkább diplomáciai, illetve nemzetközi jogi kérdéssé vált, a 

külügyminisztériumok közötti egyeztetésekről pedig a Stasi is csak utólag és csak 

részlegesen értesült.
1280

 A jelentések között visszatérő fő információ a budapesti NSZK-

nagykövetségen kelet-németek számára kiállított útlevelek kérdése, mivel így az NDK-

állampolgárok egy másik ország dokumentumaival léphették volna át az osztrák-magyar 

határt. Annak ellenére, hogy a magyar fél többször is megígérte a Stasival folytatott 

tárgyalások során, hogy nem engedélyezne ilyen akciót, az aggodalom továbbra is fennállt, 

legfőképpen pedig amiatt, hogy az ilyen módón az országot elhagyó kelet-németekről még 

csak adatokkal sem rendelkezett volna az NDK.
1281

  

Ennek fényében érthető valamelyest, hogy a Páneurópai Pikniket megelőző napokban 

sokkal fontosabbnak tűnt az a „nem-hivatalos csatornán” érkezett augusztus 17-i hír, mely 

szerint a nyugat-berlini Szövetségi Nyomdában 5.000 db ideiglenes útlevél sürgős 

nyomtatását rendelték meg, amiket aztán közvetlenül a budapesti NSZK nagykövetségre 

fognak vinni. A hír arra is kitért, hogy a szállítmányt augusztus 19-én fogják teherautóval 

Budapestre szállítani, így a dokumentumoknak már az azt megelőző napon, 18-án készen, 

és becsomagolt állapotban kell lenniük.
1282

 

A Magyarországon, illetve a budapesti NSZK-nagykövetségen tartózkodó és a 

hazatérést megtagadó kelet-németek számának növekedése
1283

 a szokásosnál is kiélezettebb 

figyelmet követelt a Stasi operatív csoportjának tagjaitól, így felmerül a kérdés, hogy 

hogyhogy nem tudtak előre – de legalább pár órával korábban – a készülő Páneurópai 

Piknik szervezéséről, illetve az azt követő határnyitásról. A Piknikről mindenképpen 

értesülhettek volna, ha legalább egy nem-hivatalos munkatársuk időben jelentett volna a 

magyar és német nyelven is terjesztett szórólapokról, vagy ha az operatív csoport 

Budapesten és a Balatonnál tartózkodó hivatásos tagjainak a kezébe került volna egy 

példány: valószínűleg csak a véletlenen múlt, hogy nem így történt. Az iratokból az derül 

ki, hogy a beérkező minimális információ is hihetetlenül lassan jutott el közvetlenül az 

operatív csoporthoz, illetve a budapesti NDK-nagykövetségről Kelet-Berlinen keresztül 
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közvetett úton, gyakorlatilag „vissza” Budapestre. Az augusztus 19-i magyarországi 

események is előrevetítették a Stasi egész 1989 őszére jellemző lassú reagáló képességét, a 

szervezet hatékonyságát megbénító mértékűre felduzzadt bürokrácia hátrányait, és az 

állambiztonság mögött álló politikai vezetés bénultságát mutatták. 

A Páneurópai Piknik szervezésének híréről gyakorlatilag csak egyetlen iratban 

találunk jelentést, azonban az éppen Gerd Vehres, az NDK akkori budapesti nagykövetének 

a kelet-berlini Külügyminisztériumba küldött jelentésében található, mégpedig szintén a 

HA II. már idézett dossziéjában. A jelentést tehát nem az operatív csoport tisztjei kapták 

hálózatuk tagjaitól, és nem is ők maguk szerezték meg az információt. A jelentés 1989. 

augusztus 11-én kelt, szövege pedig a következő:  

„A Magyar Demokrata Fórum debreceni és soproni helyi szervezetei augusztus 19-én 

pikniket tartanak a ’megnyitott vasfüggönynél’ Sopron közelében, Sopron és 

Szentmargitbánya között, a Fertő-tó közelében. A fővédnökök Pozsgay államminiszter és 

Habsburg Ottó. A határon tartandó tábortűzzel hívják fel a figyelmet Európa 

megosztottságának felszámolására. Résztvevőket várnak Magyarországról és Ausztriából 

is. A Budapestre akkreditált nagyköveteket meghívták. A szocialista országok (SL) 

nagykövetei jelenleg saját Külügyminisztériumaikkal konzultálnak. A szovjet nagykövet egy 

diplomata részvételét fogja javasolni. A csehszlovák nagykövet véleménye szerint nem lenne 

célszerű a részvétel. A jelenlegi szituációra való tekintettel én sem tartom célszerűnek a 

részvételünket. Döntést várok.”
1284

   

A nagykövet jelentésében felteszi ugyan azt a logikus kérdést is, hogy vajon nem lesz-

e baj abból, hogy az osztrák-magyar határszakasz pár órára teljesen nyitva lesz, ám nem 

történt semmilyen intézkedés.
1285

 A jelentésnek augusztus 11. a dátumozása, mégsem 

készült ellenlépés az esemény 19-i megrendezéséig hátralévő nyolc napban, sőt, az iratok 

között a kérdésre érdemi választ adó iratot sem találni. Közvetlenül a Piknik utáni 

dátumozású iratokban főleg az események rekonstruálására történik kísérlet a sajtóban 

megjelent, illetve a magyar belügyi szervek információi alapján. Egy 1989. augusztus 21-i 

jelentésben a következőket olvashatjuk:   

„A rendelkezésre álló információk ellenére, miszerint az úgynevezett Páneurópai 

Piknik során várható NDK-állampolgárok provokatív határáttörése, nem (volt) megfelelő a 

határőrizeti szervek részéről a biztosítás. (…) 
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A mai napon jelenti a magyar sajtó, hogy gyakorlatilag másfél órán keresztül volt 

lehetőség az ellenőrzés nélküli határátlépésre. A határőrség közlése szerint több mint 150 

NDK-állampolgár(-ról van szó), míg a sajtó 360 főt nevez meg.”
1286

  

 Már közvetlenül a Piknik utáni napokban felmerült a kelet-német menekültek, határ-

áttörők által hátrahagyott NDK rendszámú autók sorsa is, először 1989. augusztus 22-én:  

  „A magyar Vámhivatal 1989. augusztus 22-i jelentése szerint kb. 200 NDK-

rendszámú személygépjármű tartózkodik Magyarországon, melyet annak tulajdonosai 

hátrahagytak. Ezek közül 194 darab található Sopron környékén.  

A magyar Vámhivatal kéri annak eldöntését, hogy ezen gépjárművek szállítási és 

raktározási költségeinek forintban való kiegyenlítése mellett, mikor és hogyan veszi át 

azokat a budapesti nagykövetség konzuli osztálya.”
1287

  

A Magyarország területén valamilyen bűncselekményt elkövető, jellemzően tiltott 

határátlépést megkísérlők által használt gépjárművek korábban visszakerültek az NDK-ba, 

és azok tulajdonjoga a vizsgálati fogságban lévő gyanúsítottról a kelet-német államra szállt. 

Hogy hogyan zajlott az ilyen autók visszaszállítása a gyakorlatban, arról egy, a két 

állambiztonsági szerv közötti operatív-technikai együttműködésre vonatkozó levélből 

értesülhetünk. A járművek hazaszállítására Budapestre érkező pótkocsis teherautó 

Magyarországra jövet elhozta a kérdéses technikai eszközöket, visszafelé pedig egy Pesten, 

illetve kettő Pozsonyban lévő lefoglalt kelet-német autót vett fel.
1288

 

A Páneurópai Piknikre vonatkozó jelentések között mindössze egy rövid információ 

szólt az augusztus 21-én Kőszeg mellett lelőtt kelet-német menekülőről. A hírt a magyar 

Külügyminisztérium Konzuli Osztálya közölte telefonon a kelet-német nagykövettel, Gerd 

Vehressel. Az általa Kelet-Berlinbe küldött jelentés másolata szerepel a dossziéban, 

azonban semmilyen válaszreakció nem érkezett, vizsgálat nem indult, sajtóközleményt az 

NDK nagykövetsége – legalábbis a HA II. iratai szerint – nem adott ki az ügyben.
1289

  

1989. szeptember 1-jén Mielke, állambiztonsági miniszter utasítást adott ki minden 

egység számára arra vonatkozóan, hogy minden lehetséges intézkedést meg kell tenniük 

annak érdekében, hogy megakadályozzák további NDK-állampolgárok Magyarországon 

keresztüli ’szökését’.
1290

 Az utasítás alapvetően megelőző intézkedéseket sürgetett, 

valamint az NSZK-nagykövetségen tartózkodók családtagjainak felderítését írta elő annak 
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érdekében, hogy „a célzott befolyásolás érdekében hozott megfelelő intézkedésekre 

előkészítsék őket”
1291

 – vagyis az otthon maradt rokonok és ismerősök megfélemlítésével 

és zsarolásával próbálták volna meg jobb belátásra bírni a követségfoglalókat. Az utasítás 

kitért arra is, hogy minden eszközzel fel kell deríteni azokat a polgárokat, akik az elmúlt 

hetekben illegálisan távoztak Magyarországon keresztül és vissza akarnának térni az NDK-

ba, valamint utasította a ZKG egységet, hogy kiemelt figyelemmel gyűjtse a lakosság 

körében a magyarországi helyzettel kapcsolatos véleményeket.
1292

  

Jól példázza a Stasi köreiben eluralkodó ún. ’Orientierungslosigkeit’, vagyis 

’tájékozódás-vesztés’ állapotát az a levélváltás is,
1293

 amelyben a kelet-berlini központból a 

HA II., a kémelhárítás vezetői nyomatékosan rákérdeztek a budapesti operatív csoport 

vezetőjétől arra, hogy valóban nem tudtak-e a Sopronnál augusztus 19-ére szervezett 

’tömeges embercsempész akcióról’? A levélváltásból sajnos csak a budapesti válasz 

található meg a dossziékban, amiből kiderül, hogy a kérdést 1989. szeptember 11-én, pont a 

határnyitás napján küldték el Berlinből. A válaszlevél dátumozása pedig szeptember 16., 

vagyis majdnem egy hónappal az események megtörténte és hat nappal a határnyitás után 

ért vissza Berlinbe: 

„Az operatív csoport számára nem voltak ismeretesek sem hivatalos, sem nem-

hivatalos
1294

 forrásból információk NDK-állampolgárok részvételéről ezen a rendezvényen, 

és erről a magyar szerv sem szolgált semmilyen információval. Ennek az eseménynek a 

publicitása Sopronra és környékére koncentrálódott, ahol ebben az időpontban jelentős 

számú NDK-állampolgár tartózkodott, akik már többször kíséreltek meg illegális 

határátlépést, és egy reklámkampánnyal csalogatták oda őket. Azt is közölték, hogy egy 

delegáció találkozására is sor kerül egy magyar és egy osztrák határ menti helység között. 

Ennek érdekében a magyar határőrség a még meglévő határ-kerítésben egy ideiglenes kaput 

építtetett. A nyugati tömeg-média által szervezett tömeges menekülésről sem azt 

megelőzően, sem utána nem volt tudomása az Operatív csoportnak. A magyar testvérszerv 

számára is meglepőek voltak ezek az események, és kérdésemre elmondták, hogy a Sopron 

menti határterület környékén tartózkodó NDK-állampolgárok spontán akciójáról volt szó, 

amiről azt megelőzően nem volt információjuk.”  

                                                 
1291

 BStU MfS HA IX. Nr. 1003. p. 84. 
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 U.o. 
1293 BStU MfS HA II. Nr. 38060. p. 56. 
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Kérdéses azonban, hogy mennyire adhatunk hitelt az OPG vezetője válaszának, amivel 

feltételezhetően csak a saját és a munkatársai becsületét akarta menteni, amikor azt írta, 

hogy „sem hivatalos, sem nem-hivatalos forrásból nem volt tudomásuk az előre eltervezett 

tömeges embercsempész akcióról.”
1295

 A határnyitást követően a Páneurópai Piknikkel 

kapcsolatos iratok a szeptember 11-re vonatkozó sajtóhírek, kémelhárító és nagyköveti 

jelentések, magyar belügyi és határőrségi adatok között találhatóak meg.
1296

 Ha több 

információ is állt volna rendelkezésre a szerveződő Piknikről, a magyarországi operatív 

csoport tisztjei gyakorlatilag ez esetben is képtelenek lettek volna bármifajta akcióra, mivel 

erre nem lett volna felhatalmazásuk, hiszen minden utasításnak Kelet-Berlinből kellett 

érkeznie. Mire azonban a jelentések eljutottak a kelet-berlini minisztérium illetékeseihez, és 

mire ők válaszoltak, addigra már nem csak a Pikniknek lett vége, hanem a magyar határt is 

megnyitották a kelet-német menekültek előtt. Hiába volt jelen Magyarországon 25 éven 

keresztül az idegenforgalom ellenőrzésére és az illegális határátlépések megakadályozására 

hivatott operatív csoport, ha túl lassúvá vált az információáramlás éppen akkor, amikor 

valószínűleg már egy azonnali beavatkozással sem lehetett volna megakadályozni az 

eseményeket. 

 A határnyitásról és az azt követő napok eseményeiről a Stasihoz beérkező 

információk egy három részes, együtt ca. 1000 oldalas iratanyagban találhatók, melyben 

főként a kelet-német hírügynökség jelentései, a szocialista országok sajtótermékei, valamint 

nyugati televízió adások alapján próbálták meg rekonstruálni, vagy inkább csak követni a 

történéseket.
1297

 1989. szeptember első hetéből több nyugat-német sajtócikk másolatát 

olvashatjuk a kelet-német nagykövetség táviratai között, melyek a Magyarországon 

tartózkodó NDK-állampolgárok körében eluralkodó egyre növekvő bizonytalanságról és 

nyugtalanságról, ezzel párhuzamosan pedig a fokozódó nemzetközi nyomásról számoltak 

be – ami gyakorlatilag mindhárom felet terhelte.
1298

 Folyamatosan nőtt azoknak a száma, 

akik többé nem akartak már az NDK-ban élni, és ami az ország számára különösen 

aggasztó volt, hogy közöttük rengeteg és egyre több volt a szakképzett fiatal.
1299

  

Felgyorsultak az események, amikor szeptember 8-án este, 19.30-kor Gerd Vehres, 

kelet-német nagykövet jelentést küldött az NDK Külügyminisztériumába, miszerint Kovács 

[László], a magyar Külügyminisztérium államtitkára, aznap 15 órakor jegyzéket adott át, 

                                                 
1295 BStU MfS HA II. Nr. 38060. p. 57. 
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melyben tájékoztatta a szeptember 10-én 19 órakor bejelenteni tervezett határnyitásra 

vonatkozó döntésről.
1300

 Mint az közismert, a határnyitásra vonatkozó magyar döntést a Hét 

című vasárnap esti hírműsorban jelentette be Horn Gyula külügyminiszter, így könnyen 

kiszámolható, hogy szeptember 8-án, tehát pénteken délután adta át Kovács László a 

kérdéses jegyzéket. A diplomáciai távirat végül eljutott ugyan a hétvége folyamán a 

döntéshozókhoz, érdemi válasz azonban sem a kelet-német Külügyminisztérium, sem a 

Stasi részéről nem érkezett Budapestre – a Stasi iratok szerint legalábbis nem. 

Az átnyújtott magyar jegyzék diplomáciai szempontból összefoglalta az 1989-es nyár 

eseményeit, majd pedig közölte, hogy szeptember 11-én 00 órától időszakosan felmondja 

az NDK-val 1969-ben a vízummentes utazásra vonatkozó egyezmény 6. és 8. paragrafusát, 

miszerint Magyarország nem enged kelet-német állampolgárokat harmadik országba 

távozni. A megnevezett dátumtól számítva azonban a magyar állam a szerződés két 

pontjának felmondása értelmében engedélyezi a kelet-német útiokmányokkal rendelkező 

NDK-állampolgárok olyan harmadik országba való kiutazását, amely befogadja őket, vagy 

engedélyezi számukra a területén való átutazást.
1301

 A jegyzék azonban hangsúlyozta, hogy 

a magyar fél továbbra sem ismeri el a budapesti nyugat-német nagykövetség által kiállított 

útiokmányok érvényességét, valamint sajnálatosnak tartják, hogy az NDK vezetése 

kizárólag külső tényezőkben kereste a kialakult helyzet – a hazatérni nem akaró 

állampolgárok számában bekövetkezett növekedés – okait, nem kereste aktívan a 

megoldást, illetve azt mindvégig külső szereplőktől, legfőképpen Magyarországtól 

várta.
1302

  

A budapesti kelet-német nagykövet minden bizonnyal tökéletesen tisztában volt a 

helyzet komolyságával és még aznap éjjel, szeptember 8-án 23.30-kor újabb táviratot 

küldött a Külügyminisztériumba, aminek másolata szintén megérkezett a Stasi központjába 

is – azonban csak másnap reggel.
1303

 A nagykövet beszámolt arról is, hogy még az este 

folyamán átadta Oskar Fischer, kelet-német külügyminiszter Horn Gyulának címzett 

táviratát Kovács László államtitkárnak, és ismételten kifejtette az NDK álláspontját. 

Hangsúlyozta azt is, hogy annak az információnak a terjesztését és aktív támogatását 

várják, illetve várták volna el a magyar állami vezetők részéről, hogy segítsenek a 

táborokban és a nyugat-német követségen tartózkodó kelet-németeket meggyőzni arról, 
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hogy térjenek vissza az NDK-ba.
1304

 A nagykövet személyes megjegyzésként hozzáfűzte, 

hogy az este folyamán találkozott Grósz Károly egyik tanácsadójával, egy vezető MSZMP-

taggal, akinek beszámolt mindarról, amit a délután folyamán Kovács Lászlótól megtudott. 

Informális csatornákon keresztül pedig még aznap éjjel kiderült, hogy a pártfőtitkár nem 

tudott semmit sem a minisztertanács határnyitásra vonatkozó döntéséről.
1305

   

Az MfS különböző egységeinél a fennmaradt iratokban a határnyitásra vonatkozó, 

gyakorlatilag utólag összegyűjtött információk egyértelműen bizonyítják, hogy a kelet-

német állambiztonság nem tudott korábban az eseményről, mint azt a budapesti kelet-német 

nagykövet szeptember 8-i táviratából számukra is ismertté vált, illetve mint azt 1989. 

szeptember 10-én este a médiában Horn Gyula, Magyarország külügyminisztere 

bejelentette.
1306

 Sőt, pontosabban csak másnap, már a határon átjutott kelet-németekre 

vonatkozó első sajtóhírek, az ADN
1307

 belső híranyagai, illetve kelet- és nyugat-európai 

sajtószemléje, valamint MTI hírek és a BM által küldött első határőrségi adatok alapján 

tájékozódtak a határt átlépő tömegek mértékéről.
1308

  

Annak ellenére, hogy a korábbi iratokban hivatkoztak az NSZK 

Külügyminisztériumából nem-hivatalos csatornából származó információkra,
1309

 ez a forrás 

azonban éppen a határnyitás előkészületeiről nem számolt be. A szeptember 11-ét követő 

napokban pedig gyakorlatilag csak másodlagos források összegyűjtése alapján próbálták 

meg követni az eseményeket és legalább hitelesnek tekinthető számokat megállapítani az 

osztrák-magyar határt átlépő kelet-németek számáról, valamint viszonylagos áttekintést 

nyerni az eseményt övező nemzetközi visszhangokról.
1310

 A magyar lépést követő, 

valamint a prágai és a varsói NSZK-nagykövetségen lévő NDK-állampolgárokra vonatkozó 

diplomáciai tárgyalásokról, gyakorlatilag saját kormánya lépéseiről is csak a 

külképviseleteken tevékenykedő tisztek révén szerzett tudomást a Stasi ezekben a 

hetekben.
1311

  

Az MfS által hozott egyetlen gyors válaszlépés szeptember 13-án született, ami 

alapvetően azt irányozta elő, hogy minden egység még hatékonyabban hajtson végre 

minden olyan jellegű megelőző intézkedést, amelyekkel kiszűrhetőek az NDK-ból 
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Magyarország felé kiutazni szándékozók közül azok, akik Ausztria felé akarják véglegesen 

elhagyni az NDK-t.
1312

 A miniszter elrendelte a felderítő-megelőző munka hatékonysága 

érdekében a nem-hivatalos munkatársak tevékenységének fokozását, illetve a végleges 

kiutazási szándék gyanúja esetén időszakos kiutazási tilalmat kellett bevezetni, vagy 

bármilyen más intézkedést alkalmazni a gyanús személyek kiutazásának megakadályozása 

érdekében.
1313

 Az utasítás határozottan megtiltotta, hogy olyan személyeknek is 

engedélyezzék a Magyarországra való utazást, akik áttelepedési kérelmet adtak be – mivel 

az ő esetükben eleve azt feltételezték, hogy kizárólag szökési szándékkal utaznának el.  

Az intézkedések legfontosabb eleme azonban az volt, hogy minden Magyarország felé 

irányuló utazási kérelmet szeptember 15-i hatállyal úgy és abban az eljárási rendben kellett 

elbírálni, mint az ún. nem-szocialista külföldre beadott magánutak kérvényeit – vagyis a 

legszigorúbb módon.
1314

 Az utazási engedélyek visszatartásának indokaként pedig éppen az 

1969-es vízummentes utazásra vonatkozó egyezmény egyoldalú magyar felmondását adta 

meg az utasítás, mivel ennek következtében nem biztosított a kelet-német állampolgárok 

biztonsága és jogvédelme Magyarországon.
1315

  

Az intézkedések azonban nem tudták már megakadályozni a kelet-németek 

kivándorlási hullámát, a Stasihoz is eljutó, a magyar Határőrségtől származó információk 

szerint 1989. szeptember 16-ig összesen 14.000 NDK-állampolgár hagyta el 

Magyarországot a hivatalos határnyitás óta, a kiutazók száma pedig napról napra 

folyamatosan csökkent.
1316

 Szeptember 20-ig azonban a határátlépők száma már 17.500-ra 

nőtt, mivel a határnyitásról az NDK-ban is elterjedt hírek következtében folyamatosan 

érkeztek kelet-németek Magyarországra, közülük sokan illegálisan jutottak át a 

csehszlovák-magyar határon, az ő menekülésüket pedig egyre inkább segítette a 

csehszlovákiai lakosság is.
1317

 A növekvő számokról szinte naponta érkezett jelentés Kelet-

Berlinbe. Szeptember 26-ára már 21.300 főre nőtt az Ausztria felé távozó kelet-németek 

száma, egyre gyakoribb volt, hogy a bulgáriai nyaralásaikról visszatérők szakadtak el a 

turistacsoportjuktól, és Magyarországon keresztül Ausztrián át egyenesen az NSZK-ba 

mentek.
1318
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A Piknik eseményei és következményei iránt eközben alapvetően csökkent az 

érdeklődés, hiszen a Pikniken adódó menekülési lehetőséget kihasználó kelet-németek 

sokszorosa hagyta el Magyarországot a határnyitáskor, illetve az azt követő egy hétben. 

Ennek fényében éppen az a feltűnő, hogy a kelet-német állam létét veszélyeztető esemény 

bekövetkezte után még mindig érdekesek a Piknikkel kapcsolatos információk, a kelet-

berlini tiszteket még mindig foglalkoztatja, hogy ki tudhatott a budapesti operatív csoport 

tagjai közül a tervezettnek feltételezett akcióról.  

Minden bizonnyal nem volt tehát beépített ügynöke a Stasinak sem a nyugat-német, 

sem pedig a magyar külügyminisztériumban, sem pedig az NSZK budapesti 

nagykövetségén. Nem ismertek olyan jelentések sem, melyek még az ún. követségfoglaló 

kelet-németekről a követség falain, illetve kerítésén belülről, vagy akár a zugligeti, akár a 

csillebérci táboron belül készültek volna. Mindezen helyszínekről csak külső 

fényképfelvételeket, illetve sajtóközlemények, újságcikkek másolatait őrzik a dossziék. 

Egy, a megnyitott menekülttáborokra vonatkozó, még szeptember 1-jén kelt jelentés pedig 

éppen arról számol be, hogy nem tudtak bejutni, sem pedig belső információkat szerezni az 

NDK-állampolgárokat befogadó szálláshelyekről, a leányfalui és a zánkai táborról.
1319

 Egy 

már 1989. szeptember 15-én az MfS ZAIG egységéhez a berlini kerületi igazgatóságtól 

eljuttatott IM-jelentés ugyan arról számolt be, hogy augusztus 28. és szeptember 7. között 

Zánkán nyaralt, mégpedig a tábor közvetlen közelében. Azonban ő sem tudott bejutni a 

kelet-német menekültek közé, és csak a szállásadója, illetve a környéken lakók és nyaralók 

véleményeit tudta jelentésében összegyűjteni.
1320

 

Érdekes már önmagában az is, hogy míg a Piknik után megindult egyfajta belső 

információkeresés, az operatív csoport vezetőjéhez intézett utólagos kérdéssel, addig a 

határnyitás esetében semmi ehhez hasonló dokumentum sem található a dossziékban. A 

Stasi kelet-berlini vezetése minden bizonnyal tisztában volt azzal, hogy bármennyire is 

kiterjedt informátori hálózattal rendelkeztek, nagyon elhibázták feladatukat. Szerintük 

azonban a Piknikkel kapcsolatban a hibát alapvetően a magyarországi operatív csoport 

követte el. A felduzzadt bürokrácia méretét példázza az az irat is a gyűjtődossziékban, ami 

egy, még a Piknik szervezésére vonatkozó, ám 1989. szeptember 23-i dátumozású 

információt tartalmaz egy potsdami nem-hivatalos munkatárs jelentéséből. A 

hangulatjelentés jellegű beszámolót az augusztus első felében a budapesti Forma I. futamon 

járt csoport egyik tagja írta több mint egy hónappal a Piknik után:  

                                                 
1319

 BStU MfS HA II. Nr. 38059. p. 121.; BStU MfS HA II. Nr. 38060. p. 79. 
1320

 BStU MfS ZAIG. Nr. 14177. p. 1-4. 
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„Ismerősöm megállapította Magyarországon azt is, hogy néhány nyugat-német, 

osztrák és magyar személyautón szórólapokat helyeztek el, melyek az osztrák-magyar határ 

megnyitásának idejéről tájékoztattak. Ezáltal bátorították a Magyarországon tartózkodó 

NDK-állampolgárokat a határ illegális átlépésére.”
1321

  

A Piknik során gyalogosan menekülők által hátrahagyott autók sorsa azonban továbbra 

is foglalkoztatta a kelet-német állambiztonságot, a kérdés a határnyitást követően már nem 

választható szét az iratokban a szeptember 11. után Ausztria felé távozó NDK-

állampolgárok ügyétől, akik pedig már a határnyitás után legálisan hagyhatták el az 

országot, és saját autójukkal távoztak. A határnyitást követő nemzetközi diplomáciai 

bonyodalmak közepette már-már szemtelennek nevezhetjük azt a lépést, hogy szeptember 

19-én a magyar Vámhivataltól megérkezett a Sopron környékén tárolt kb. 250 db kelet-

német autó tárolási és szállítási költségének számlája a budapesti kelet-német nagykövetség 

konzuli osztályára egészen pontosan 920.794 Ft-ról.
1322

  

Végül ebben a kérdésben is a magyar fél szakított az addig megszokott ügymenettel 

1989. szeptember 21-én. A kelet-német felet nem is ennek ténye botránkoztatta meg igazán, 

hanem az, hogy a magyarok a határnyitás ’szerződésszegése’ után ezúttal még csak nem is 

közölték, hogy pontosan melyik idevonatkozó egyezményt mondják fel – egyszerűen csak 

beszüntették a Magyarországon maradt értéktárgyak, jellemzően gépjárművek átadásának 

addigi gyakorlatát.
1323

 A több évtizedes gyakorlat felmondásával párhuzamosan pedig még 

azt is bejelentették Magyarországon, hogy a határ menti térségben hagyott kelet-német 

autókat azok tulajdonosai, vagy megbízottaik átvehetik, amennyiben megfizetik a járművek 

tárolási és szállítási költségeit, ca.2-3.000 Ft-ot. Azokat az autókat, melyeket nem veszik át 

a tulajdonosaik, el fogják adni, mely összegeket a költségek levonása után zárolják az 

eredeti tulajdonos jelentkezéséig.
1324

 

  „Ennek a döntésnek a jogi alapját nem közölte eddig a magyar fél. A közlést, hogy 

melyik megfelelő egyezményt helyezték a döntéssel hatályon kívül, eddig nem pontosította 

a Magyar Népköztársaság.”
1325

 

A hátrahagyott autók sorsát mindaddig egyrészt az 1965-ös vízum kérdésekről szóló 

egyezmény,
1326

 másrészt pedig az 1972-ben megkötött konzuli egyezmény
1327

 szabályozta, 

                                                 
1321 BStU MfS BV Potsdam KD PW Nr. 356. p. 31-32. 
1322

 BStU MfS HA VI. Nr. 38060. p. 137-139. 
1323

 BStU MfS ZKG Nr. 3439. p. 1-11.; BStU MfS HA VI. Nr. 38060. p. 182. 
1324

 U.o. p. 175-176. 
1325

 BStU MfS ZKG Nr. 3439. p. 1. 
1326

 Multilaterale Vereinbarung über die Zollabfertigung der vorübergehend ein- und ausgeführten 

Straßenfahrzeuge. 1965. Október 22.  
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ami a küldő fél állampolgárai értékeinek védelmére vonatkozik.
1328

 Az iratokból az derül 

ki, hogy még az NDK egyes minisztériumai között sem volt egyetértés a szerződések 

érvényessége ügyében, az Állambiztonsági Minisztérium és az Igazságügy Minisztérium 

mellett a Külügyminisztérium is bekapcsolódott a hivatalos levelezésbe. A magyar 

álláspont – a felmondani kívánt egyezmény konkrét megnevezésére irányuló kelet-német 

igény – kipuhatolására is több irányból történt próbálkozás, a Belügyminisztériumot az 

MfS, míg a magyar Külügyminisztériumot az NDK külügy bombázta levelekkel 

szeptember végén, sőt, még október elején is.
1329

  

Az autók sorsát tárgyaló levelezés első olvasatra alapvetően nagyon precíz, pontos 

ügymenetet sugall, alapos, jól felkészült hivatalnokokat feltételez. Azonban ha a levelek és 

iratok dátumára pillantunk, más fényben tűnhet fel a kérdés: a kelet-német állam már-már 

létének utolsó óráiba érkezett, közeledett az 1989. október 7-i 40 éves évfordulóra tervezett 

ünnepségsorozat, amely azonban hatalmas tüntetésbe torkollott.
1330

 Ezekben a napokban 

már mindenki, aki csak kiment az utcára Kelet-Berlinben érzékelhette az ország végső 

széthullását. A hivatalnokok és pártkatonák egyik legfőbb problémája azonban az volt, 

hogy hogyan szerezzék vissza Magyarországtól azokat az itt hagyott kelet-német autókat, 

melyek többsége több tíz éves Trabant, legfeljebb Wartburg volt.  

Az 1989 nyarán és szeptemberében Sopron közelében hagyott kelet-német autók 

kifosztása és eltulajdonítása ügyében azonban eljárás indult a magyar fél részéről is a 

feltételezett elkövetőkkel szemben. Az autók rendszámai alapján pedig a BM a hivatalos 

csatornákon, az MfS X. Osztályának küldte kéréseit arra vonatkozóan, hogy mit tudnak az 

egyes autók tulajdonosairól, és jelenlegi tartózkodási helyükről.
1331

 Mire azonban az 

eljárások megindultak Magyarországon, és 1989 szeptemberében, illetve a későbbi őszi 

hónapokban megérkezett az információkérés az MfS központjába, már a tulajdonosok közül 

egyre többen tartózkodtak az NSZK területén.
1332

 A két állambiztonsági szerv közötti 

együttműködés utolsó dokumentumainak számítanak azok a választáviratok, melyeket az 

ilyen jellegű kérdésekre csak 1990. január 8-án, és január 10-én küldtek el Budapestre.
1333

 

 

                                                                                                                                                      
1327

 Konsularvertrag der DDR und UVR. 1972. Június 28.  
1328

 BStU MfS ZKG Nr. 3439. p. 2. 
1329

 U.o. p. 7-11.  
1330

 Fischer, 2005. p. 337.; Wolle, 1999. p. 320-322. 
1331

 BStU MfS Abt. X. Nr. 59. p. 5-13. 
1332

 U.o. p. 168-169. 
1333

 U.o. p. 2. 
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6.6. A Stasi operatív csoportjainak átszervezésére tett kísérletek és az operatív csoport 

jelenlétének utolsó nyomai   

 

Az 1989-es szezon gyakorlatilag még a hosszú éveken át megszokott módon kezdődött meg 

az operatív csoport számára. A már évek óta szokásos hét-nyolc fős operatív csoportból 

hárman csak a májustól októberig tartó időszakra érkeztek Magyarországra.
1334

 1989. június 

elején érkezett hivatalos levél a X. Osztálytól a BM-hez az az évi hét fős operatív csoport 

összetételéről, mely szerint három tiszt és egy titkárnő – az operatív csoport helyettesének 

felesége – tartózkodik majd Budapesten, míg egy-egy tiszt Veszprémben, Siófokon és 

Hévízen lesz elhelyezve.
1335

  

Júliusban a házaspárként Budapesten dolgozó Langnerék visszaköltöztek Berlinbe, 

míg helyettük a Neumann-házaspár utazott magyarországi bevetésre, az ő esetükben is a 

feleség látta el a titkárnői feladatokat az operatív csoportnál, és még a két család 

költözködését is az MfS szolgálati gépjárművével bonyolították le a X. Osztályon 

keresztül.
1336

 Érdekes momentum a két állambiztonsági szerv együttműködésének utolsó 

epizódjában, hogy a magyar Belügyminisztérium „a hosszú éveken át tartó, a két 

állambiztonsági szerv együttműködését nagyban segítő megbízható munkája elismeréseként 

a ’Közbiztonságért’ arany fokozatú kitüntetését szándékozta Langnernének adományozni 

az NDK-ba való visszatérése alkalmából”,
1337

 amivel a miniszter elvtárs, vagyis Mielke 

személyesen is egyetértett.
1338

 A sors különös fintora, hogy Frau Langner kitüntetését éppen 

1989. szeptember 12-én, a határnyitás másnapján adták át a Belügyminisztériumban.
1339

 

A Balatonnál az 1989-es szezonban bevetett összes nem-hivatalos munkatársról nem 

maradt fenn teljeskörű lista, vagy bevetési munkaterv. Az operatív csoport által készített 

összefoglaló táblázatok alapján azonban az északi-parton 14 és csak Zalaegerszeg 

környékén további 4 IM több hetes „nyaralásáról” tudhatunk.
1340

 A turistáknak álcázott 

besúgók jelentései nem szerepelnek az aktákban, de a rövid összefoglalókból kiderül, hogy 

volt ugyan egy IM-házaspár a zánkai táborban is, de jelentésüket csak szeptember 12-én 

továbbította az operatív csoport Kelet-Berlin felé.
1341

  

                                                 
1334

 BStU MfS Abt. X. Nr. 1. p. 2-23. 
1335

 U.o. p. 26-27. 
1336

 U.o. p. 28-33. 
1337

 U.o. p. 34. 
1338

 U.o. p. 35-39. 
1339

 U.o. p. 40-42. 
1340

 BStU MfS HA II/10. Nr. 1012. p. 76-82. 
1341

 BStU MfS HA II/10. Nr. 1009. p. 64. 
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Az északi-partra és Zalaegerszegre vonatkozó adatok alapján feltételezhetjük, hogy a 

siófoki központtal működő balatoni operatív csoport a déli-parton is minden bizonnyal 

minimum 10-12 besúgót foglalkoztatott a nyári szezonban. Az időszakosan 

Magyarországon tartózkodó tisztek és IM-ek mellett pedig a Budapesten egész évben jelen 

levő főállásúak és az általuk kiépített ca.15-20 fős besúgó-hálózat tagjaival is számolva 

összesen ca. 45 főnyi nem-hivatalos munkatársat feltételezhetünk. Az operatív csoport 

1989-es postakönyve alapján havi 20 IM-jelentést küldtek el Kelet-Berlinbe, mivel azonban 

nem minden besúgó fedőneve szerepelt minden hónapban, így az aktív hálózatba ca. 15 főt 

sorolhatunk.
1342

 Ez a ca. 45 fős becsült szám pedig nem csak az 1989-es szezonra, de már 

az 1980-as évek második felére is érvényes lehet, amit alátámasztanak az operatív személyi 

ellenőrzéseket tartalmazó dossziék is.  

 Ahogyan a Berlini Fal felhúzása, majd pedig az 1971-es nemzetközi közeledés, a két 

Németország kapcsolatában bekövetkezett változások is jelentős átszervezést generáltak a 

kelet-német állambiztonsági minisztériumon belül, alapvetően pedig az idegenforgalom 

ellenőrzésére vonatkozó egységeknél,
1343

 úgy az 1989-es év nemzetközi eseményei, a 

szocialista blokk országain belül egyre nagyobb lendülettel zajló politikai átalakulások, a 

vasfüggöny lebontásának hírei, a kelet-németek egyre fokozódó ún. kiutazási hulláma pedig 

az országot végleg elhagyni szándékozók elleni fellépés átszervezését idézte elő. Az 

operatív csoportokat érintő korábbi átalakítási tervek nem jelentettek gyökeres, és az 

egységek szervezeti hovatartozását, illetve belső felépítését érintő változást, mindössze 

annyit, hogy az 1986-os szezontól a magyarországi, a csehszlovákiai és a bulgáriai 

egységnek is tagja lett egy-egy kémelhárító tiszt a II. Főosztály állományából.
1344

 A 

budapesti operatív csoportban ez a tiszt Hackerodt alezredes volt, akinek a jelentéseiből az 

1989-es nyár végének eseményeit is megismerhettük.
1345

 

Az első olyan tervek, melyek alapvetően a három, a csehszlovák, a magyar és a bolgár 

területen, tehát a VI. főosztály keretein belül működő operatív csoportok teljeskörű 

átszervezésére irányultak, már 1988 első felében megszülettek. Ezen terv szerint az operatív 

csoportok a HA XX., vagyis az állami szervek, a kultúra, az egyház és az ellenzék 

ellenőrzését végző főosztályhoz kerültek volna át, az átszervezés azonban csak terv 

maradt.
1346

 A kérdésben 1988 márciusában foglalt állást a XX. Főosztály, melyben éppen 

                                                 
1342

 BStU MfS HA II. Nr. 38207. 
1343

 Tantzscher, 2005. p. 62-67. 
1344

 BStU MfS Abt. X. Nr. 1415. p. 1-6.; p. 43. 
1345

 Például: BStU MfS HA II. Nr. 38059.; BStU MfS HA II. Nr. 38060.; BStU MfS HA II. Nr. 38061. 
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 BStU MfS HA XX. Nr. 17164. p. 1-3. 
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arra hívták fel a figyelmet, hogy a korábbi években semelyik baráti országba kihelyezett 

operatív csoportban sem volt jelen munkatársuk, így nem igazán tudnának érdemben 

hozzászólni a kérdéshez. Egyetlen lehetséges feladatkörként a szocialista országokban 

tanuló kelet-német diákok ellenőrzését látták volna.
1347

 

Egy 1988 novemberében készült újabb tervezet szerint alapvetően a HV A, vagyis a 

hírszerzés, illetve a II. Főosztály, a kémelhárítás irányítása alá helyezték volna át az 

operatív csoportokat, utóbbihoz kerültek volna át a magyar, a csehszlovák és a bolgár 

egység mellett a Szovjetunióban és a Lengyelországban működőek is.
1348

 Ez a tervezett 

szervezeti átalakítás a korábbi feladatkörök változását is tükrözte, már nem kizárólag az 

idegenforgalom ellenőrzése volt a „meghosszabbított Fal” rendszerébe tartozó három 

operatív csoport feladata, hanem sokkal inkább egy általános kémelhárítási 

tevékenységként látták a kihelyezett főállású tisztek munkáját. Annak ellenére azonban, 

hogy ebben a tervezetben már konkrétan és részletesen szabályozták az egyes főosztályok 

közötti feladatmegosztást, az operatív csoportok személyi összetételét, belső hierarchiáját, 

valamint a finanszírozásukat is, mégsem kezdődött meg a kihelyezett egységek átalakítása a 

gyakorlatban.
1349

 

A VI. Főosztály alá tartozó három operatív csoport átalakítása végül 1989 nyarán 

zajlott le, amit elsősorban a magyarországi változások, mégpedig – nem meglepő módon – 

a vasfüggöny lebontásának híre indukált.
1350

 Egy valódi szisztematikus átszervezést végül 

megelőztek a felgyorsuló események, miközben a magyar-osztrák határszakaszon egyre 

nagyobb számban átjutó kelet-németek szökésének megakadályozása jóval hatékonyabb 

munkát kívánta volna meg a Stasi egységei részéről. Ennek érdekében az állambiztonsági 

miniszter 1989. július 14-én parancsot adott ki arra vonatkozóan, hogy minden, szocialista 

országban működő operatív csoport azonnali hatállyal a II. Főosztály, vagyis a kémelhárítás 

alá tartozik, a kihelyezett főállású tisztek pedig ideiglenesen ehhez az egységhez kerültek 

át.
1351

 A miniszteri utasítás rendelkezett arról is, hogy az év végéig a II. Főosztálynak és a 

X. Osztálynak közösen kell kidolgoznia az operatív csoportok tevékenységére és a baráti 

állambiztonsági szervekkel folytatott együttműködésekre vonatkozó új irányelveket, ennek 

határidejeként pedig 1989. december 30-át jelölte meg.
1352
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 U.o. p. 3. 
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 U.o. p. 4-17. 
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 Tantzscher, 2005. p. 88-89. 
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Július 21-én a Káder és képzés osztály vezetője levélben értesítette minden egység 

vezetőjét a változással párhuzamos teendőkről, különös tekintettel a személyi állományt 

érintő változásokra. Az operatív csoportok gyakorlatilag csak papíron kerültek át a II. 

Főosztály irányítása alá, ezzel az utasítással viszont minden kihelyezett tiszt a II. egység 

állományába került át arra az időre, amíg valamelyik baráti országban töltötte bevetési 

idejét.
1353

 

Ily módon tehát végül a nemzetközi események hatására valósult meg az operatív 

csoportok már évek óta tervezett átalakítása, ez a döntés azonban nem jelentett valódi 

átszervezést, inkább csak tűzoltás-jellegű adminisztratív reagálást az eseményekre. Mégis, 

ez az egyetlen olyan lépés az 1989-es évben, ami próbál még időben reagálni a 

történésekre, illetve kísérletet tesz a helyzet eszkalálódásának megelőzésére – mint tudjuk, 

hiába. Az operatív csoportok gyakorlatilag csak papíron, szervezeti hovatartozásukat 

tekintve kerültek át a II. Főosztályhoz, azonban még személyi állományukban sem történtek 

változások.  

Az 1989-es események utólagosan is igazolták, hogy hatékonynak bizonyult az 1985-

ben született döntés, miszerint az 1986-os szezontól minden, a ’meghosszabbított Fal’ 

rendszerében alapvetően a VI. Főosztályhoz tartozó operatív csoport soraiban legyen jelen 

egy-egy kémelhárító tiszt is a II. Főosztálytól.
1354

 Az operatív csoport magyarországi 

jelenlétére utaló egyik utolsó dokumentum pedig egy szolgálati távirat, mely 1989. 

november 8-án arról tájékoztatta a magyar kollégákat, hogy november 15-i hatállyal 

Heckerodt alezredes, a korábban is Budapesten tevékenykedő hírszerző veszi át az operatív 

csoport irányítását Weller alezredestől, aki még a VI. Főosztály tisztjeként vezette az 

egységet.
1355

 

A magyarországi operatív csoport tevékenysége, illetve annak hatékonysága 

szempontjából fontos hangsúlyozni, hogy a kelet-német állam érdekei, az osztrák határ felé 

tömegesen távozó NDK-állampolgárokat érintő legfontosabb két magyarországi esemény, a 

Páneurópai Piknik és a határnyitás előkészületeiről, de még azok konkrét menetéről is csak 

a kelet-német budapesti nagykövet, Gerd Vehres diplomáciai úton, gyakorlatilag hivatalos 

magyar csatornákon keresztül szerzett információinak titkosszolgálati úton történő 

megszerzésével tájékozódtak.  
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 BStU MfS Sekr. Neiber Nr. 366. p. 3-4.; p. 10. 
1354

 BStU MfS Abt. X. Nr. 1415. p. 43. 
1355

 U.o. p. 81-82. 



321 

 

Egyrészt jól működött ebből a szempontból a II. Főosztály, hiszen jól tudták, hogy 

gyakorlatilag még baráti államok között is a diplomáciai csatornák a leggyorsabb, 

leghitelesebb és legmegbízhatóbb hírforrások. Így a legegyszerűbb – és szinte minden 

állam gyakorlatában szokásos módon – a diplomáciai táviratok kvázi automatikus 

lemásolásával minden külügyi jellegű hír azonnal megérkezett Heckerodt alezredestől a 

Stasi központjába is. Ez a kémelhárító tiszt azonban az operatív csoporttól szinte teljesen 

függetlenül végezte munkáját, így az egység által a két 1989-es eseményről szerzett – 

vagyis gyakorlatilag nem szerzett – információk alapján kérdésessé vált az operatív csoport 

hatékonysága, ezáltal létalapja is.  

Az MfS magyarországi operatív csoportjának jelenlétére utaló legutolsó 

dokumentumok 1989 őszéről származnak. Ezek az iratok egyrészt a határnyitás 

következményeire vonatkozó sajtóhírek, információk és adatok, másrészt az eseményeket 

tárgyaló belső MfS-iratok, alapvetően azonban az operatív csoport budapesti jelenlétének 

dokumentumai, melyek a besúgóhálózat tagjaival való utolsó találkozókra, a postaforgalom 

utolsó nyomaira vonatkoznak.  

Az operatív csoport által Budapesten foglalkoztatott „Uwe Berger” nem-hivatalos 

munkatárs, vagyis IM dossziéjában 1989. október 17-i keltezésű az az irat, mely szerint 

tartótisztje megváltozott, az OPG addigi főállású tisztje, Baldauf helyett az új kolléga, 

Neumann, vette át tartását.
1356

 A besúgó aktív alkalmazására utal a tevékenységéért kapott 

honoráriumok jegyzéke is, mely szerint 1989. október 6-án adta utolsó jelentését egy 

nyugat-német televíziós forgatócsoport budapesti jelenlétéről.
1357

  

Az operatív csoport másik Magyarországon, sőt, éppen Sopron közelében élő 

besúgója, „Maca”, több hónapos betegsége miatt nem adott jelentéseket a Piknik és a 

határnyitás legkritikusabb időszakaiban sem, ami miatt addigi tartója, Langner, 1989. 

szeptember 25-én otthonában is felkereste.
1358

 Ezután „Maca” tartását is átvette 1989. 

október 17-én az új tartótiszt, Neumann,
1359

 sőt, október 24-én még megtartották első – és a 

dokumentumok tanúsága szerint utolsó találkozójukat.
1360

 

Az operatív csoport az előző évtizedekhez hasonlóan, az 1989-es szezon végén is 

elkészítette a következő évi munkatervét. Egészen pontosan szeptember 3-i dátum szerepel 

az északi partra vonatkozó pontos bevetési helyeket és időpontokat tartalmazó táblázaton, 
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mely szerint 1990. május vége és szeptember első fele között összesen 15 IM bevetését 

tervezték volna.
1361

 A budapesti operatív csoport postakönyvében az utolsó bejegyzés az 

október 24-i berlini futárposta jegyzéke, melyben három olyan jelentés is szerepelt, ami 

IM-ek tartásának átadásáról számolt be.
1362

  

Az operatív csoport budapesti jelenlétének legutolsó nyomai egy-egy levélváltás 

között találhatók meg. Konkrétan a csoport megszüntetésére, vagy visszahívására 

vonatkozó utasítást, vagy parancsot nem találunk a BStU állományában. Éppen 1989. 

november 9-én, Berlinben, a VI. Főosztály vezetője, Fiedler vezérőrnagy írta a X. Osztály 

vezetőjének azt a feljegyzést, miszerint a Magyar Köztársaságban működő MfS operatív 

csoport
1363

 munkatársa, Grandetzka százados, „külföldi bevetését követően operatív 

feladatok ellátása céljából 1989. november 21 és 23 között Budapesten fog tartózkodni az 

operatív csoport vezetőjénél”.
1364

 A találkozóra vonatkozó feljegyzés nem maradt fenn az 

iratok között, azonban a fentiek szerint november végén még a magyar fővárosban 

tartózkodott a kihelyezett egység vezetője.  

Az operatív csoporthoz tartozó tisztek mellett még a XVIII. Főosztály, a gazdasági 

élet ellenőrzéséért felelős egység egyik tisztje is Budapestre repült „operatív intézkedések 

végrehajtása céljából” 1989. november 25-én. Utazásához a X. Osztálytól kértek 

repülőjegyet és a határátlépések biztosítását, azzal a megjegyzéssel, hogy a magyar 

biztonsági szerveknek nem kell tudniuk a tiszt érkezéséről, útjának célja azonban szintén 

nem derül ki a levélből.
1365

 

Az operatív csoportok valódi átszervezésére tehát már nem maradt idő. A 

megnövekedett bürokratikus apparátus valódi átalakítása jóval lassabban haladt mint azt a 

történelmi események indokolták volna. A VI. Főosztály azon munkatársai, akik a 

határőrizeti szervekkel együttműködve a ki- és belépő határátlépők személyi ellenőrzését 

végezték, a Berlini Fal 1989. november 9-i, majd az azt követő napokban a belső német 

határ megszűnésével és átalakulásával, illetve a két Németország, valamint a határőrizeti 

szervek egyesülésével veszítették el állásukat, az operatív tiszteknek pedig a Stasi 1990-es 

feloszlatásával szűnt meg addigi munkakörük és egyben munkahelyük is.
1366
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6.7. A Stasi és a magyar Belügyminisztérium közötti együttműködés utolsó 

dokumentumai 

 

Fontos különbséget tenni a VI. Főosztályhoz, illetve 1989 nyarától már a II. Főosztályhoz 

tartozó operatív csoport budapesti jelenlétének utolsó nyomai, és a két átalakuló 

állambiztonsági szerv közötti utolsó együttműködések, levélváltások, információkérések, 

utolsó látogatások és technikai szállítmányok nyomai között. A határnyitás következtében 

Magyarország gyakorlatilag azonnal kikerült az NDK szempontjából „barátinak” számító 

országok köréből, ahogyan azt egy 1989. szeptember 12-i NSZEP Politikai Bizottsági 

ülésen Günter Mittag, a KB tervgazdálkodásért felelős titkára, jegyzőkönyvben rögzített 

szavai is mutatják:   

„Magyarország többé nem az, mint két, vagy tíz évvel ezelőtt. Ezt mindenképpen meg 

kell állapítanunk.”
1367

 

A két ország között beállt feszültség ellenére azonban a két állambiztonsági szerv 

együttműködése szinte zavartalanul folyt tovább. 1989 november második feléből 

származnak az utolsó olyan iratok, melyek az operatív csoport jelenlétére utalnak, míg az 

együttműködés más területeihez kapcsolódó levelezés egészen 1990. január 10-ig, vagyis 

szó szerint az utolsó pillanatig nyomon követhető, hiszen a már Amt für Nationale 

Sicherheit-nak átnevezett Stasi kelet-berlini központját január 15-én rohamozták meg az 

aktáik szabadságát követelő kelet-németek.
1368

 

 A kelet-német állambiztonság operatív csoportjának budapesti jelenlétére vonatkozó 

utolsó dokumentumok mellett a baráti szervekkel való kapcsolattartásért felelős X. Osztály 

iratai között más jellegű dokumentumokat is találunk egészen 1990. január első feléig. 

Érdekes továbbá az is, hogy a főként a technikai együttműködésre vonatkozó levelezés 

között olyan, a magyar Belügyminisztérium által a Stasihoz küldött levelek is találhatók, 

melyek az 1989 novemberében a budapesti USA-nagykövetségen tartózkodó, illetve ott 

dolgozó külföldi, főként amerikai állampolgárokra vonatkozó információkra kérdeztek 

rá.
1369

   

A két baráti állambiztonsági szerv országaik és minisztériumaik átalakulása közepette 

is megtartotta találkozóit, együttműködési terveket készítettek a következő évre.
1370
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Legtovább és legzavartalanabbul pedig az operatív technikai osztályok együttműködése 

zajlott, egészen 1989 decemberéig.
1371

 Az MfS OTS, vagyis operatív technikai osztálya
1372

 

és a magyar Belügyminisztérium technikai egysége közötti levélforgalmat is a nemzetközi 

kapcsolatok osztályai bonyolították le. 1989. október 31-én a magyar szerv pedig elküldte 

az adott évre vonatkozó elszámolást, melynek végeredményeként a magyar fél tartozott 

725.206 Ft-tal az NDK állambiztonságának, mely összeg átutalásáról az elszámolás 

postázásával egy időben gondoskodtak is.
1373

 

 Már 1988-ban megkezdődtek az egyeztetések egy „Celofan – C-87-N” nevű technikai 

eszköz magyarországi utángyártásáról, illetve szállításáról az NDK-ba, aminek gyártására 

1989 augusztusában egészen 1993-ig leadta a rendelést az MfS.
1374

 A magyar 

válaszlevelekből derül csak ki, hogy valójában egy asztallal egybeépített, titkos 

levélbontásra alkalmas készülékről van szó, amit már hosszú éveken át használt a kelet-

német állambiztonság, és amely továbbfejlesztett változatából összesen 108 darabot 

rendeltek meg.
1375

 A magyar fél által kiküldött javított prototípust még 1989. október 10-én 

visszaszállította Budapestre az MfS, illetve ekkor már AfNS.
1376

 A még 1989 

novemberében is zavartalan együttműködést azonban mégis megingatták a biztonságosnak 

tűnő állambiztonsági épületek falain kívül zajló események. November 23-án a kelet-német 

szerv lemondta a megrendelést „megváltozott feladatkörére” hivatkozva.
1377

 A már 

korábban megrendelt higanygőzlámpák, illetve azok alkatrészeire vonatkozó rendelést 

azonban még 1989. október 30-án megerősítették.
1378

 A felgyorsuló kelet-német események 

hatására további rendeléseket mondtak le, például 1989. november 29-én egy komplett 

ellátmányt nyomrögzítő vegyi anyagokból és az eszközökhöz szükséges 

pótalkatrészekből.
1379

  

Főleg a magyarországi változások ismeretében meglepő, hogy 1989. november 27. és 

december 1. között még fogadták az AfNS két, egymástól függetlenül érkező delegációját 

is. Az egyik csoport a szocialista országok közötti rádió elhárításra vonatkozó 

együttműködés multilaterális tárgyalására érkezett, mely megbeszélések ebben az 

időszakban zajlottak Budapesten. A levél értelmében más szocialista országok 
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állambiztonsági, vagy ekkor már átnevezett nemzetbiztonsági szervei is jelen voltak ezen a 

találkozón.
1380

 A másik delegáció az MfS operatív technikai osztályától szintén november 

27-én érkezett Budapestre, amelyben egy magyar külkereskedelmi vállalaton keresztül 

rendeltek eszközöket.
1381

 A két szerv közötti utolsó levélváltások közé tartozik még az az 

1990. január 9-én, Berlinben kelt távirat, miszerint az NDK ’alkotmányvédelme’ nem tudja 

biztosítani a külkereskedelmi cég teherautójával érkező szállítmány vámvizsgálatok alóli 

mentesítését, amit pedig még ők maguk rendeltek meg legutolsó budapesti látogatásuk 

alkalmával.
1382

 

 Az operatív technikai osztályok együttműködésének zavartalan folytatására vonatkozó 

dokumentumok mellett még meglepőbb, hogy 1989 szeptemberében a magyar fél 

kezdeményezte, hogy a Belügyminisztérium két beosztott munkatársa utazzon egy kétnapos 

tanulmányútra Kelet-Berlinbe, mégpedig azzal a céllal, hogy tanulmányozza a kelet-német 

állambiztonság, illetve nemzetbiztonsági hivatal propaganda-tevékenységét és a 

nyilvánossággal folytatott kommunikációs stratégiáját
1383

 – vagyis PR-ját. A kelet-német 

testvérszerv pozitívan állt a kérdéshez – miközben vitathatatlanul ők maguk szorultak volna 

rá inkább ilyen jellegű tapasztalatokra – ám a belpolitikai helyzetre hivatkozva november 

27-én végül azt kérték, hogy a tanulmányutat halasszák el 1990 első negyedévére.
1384
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7. Összegzés  

 

 

Doktori dolgozatom középpontjában a kelet-német állambiztonság, a Stasi magyarországi 

tevékenységének története áll, amit a két érintett ország állambiztonsági iratait őrző 

levéltárak vonatkozó iratállományának szisztematikus feldolgozása alapján mutattam be. 

Ebből a kutatói kérdésből következett több további vizsgálati szempont is, melyek 

végigvonulnak a dolgozaton: milyen jogi keretek között volt lehetséges, hogy egy baráti, 

ám mégis egy másik ország állambiztonsági szervei Magyarország területén jelen legyenek, 

és itt – az elfogást és őrizetbe vételt leszámítva – önálló állambiztonsági akciókat hajtsanak 

végre saját, vagy akár egy harmadik ország állampolgárai ellen? A két testvérszerv 

együttműködésének kereteit egyrészt a két állam között érvényben lévő, többször is 

megújított jogsegélyegyezmény, másrészt a két szerv között megkötött 

keretmegállapodások adták, amelyek a szocialista államok jogrendjét és joggyakorlatát 

tükrözték.  

A feltárt levéltári iratok alapján a Stasi magyarországi jelenlétét két fő irány mentén 

követhetjük nyomon, ez a két szál egy párhuzamos vonalat képezve jelenik meg a 

dolgozatban is. A kérdéskör egyik irányát a két szerv alegységei közötti kölcsönös 

együttműködések jelentik, melyek konkrét megállapodások alapján közös akciók, 

információcserék, technikai segítségnyújtások, tanulmányutak, valamint tapasztalatcserék 

formájában valósultak meg. A másik szálat az együttműködés egy különleges formájának is 

tekinthetjük, mégpedig a keretmegállapodásokban csak utalások szintjén említett ún. 

operatív csoport egyre önállóbbá váló tevékenységét. A Magyarországra  kihelyezett kelet-

német egység működése a gyakorlatban mind a magyar belügyi szervektől, mind pedig az 

együttműködésekben részt vevő többi MfS egységtől egyre függetlenebbé vált a kérdéses 

időszakban. A dolgozat kronologikus fejezeteiben az operatív csoport magyarországi 

jelenléte áll a középpontban, az egység történetében szerepet játszó intézménytörténeti, 

vagy a két állambiztonsági szerv együttműködését fémjelző egyezmények, és a további 

szervezeti egységeket érintő együttműködések alapvetően a kihelyezett csoport 

szempontjából kaptak szerepet.  

A két állambiztonsági szerv együttműködésének történetére vonatkozó 

szakirodalomban több olyan, mára már toposzokká vált kifejezéssel is találkozhatunk, mint 
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pl. a Dalos György által használt „Balaton-brigád”,
1385

 és Monika Tantzscher által szintén 

címekként használt „kávéházi csekisták”
1386

 és a „meghosszabbított Fal”
1387

 fogalmak. 

Kutatásaim kezdetén magam sem tudtam eldönteni, hogy ezeket a kifejezéseket már a 

korszakban is használta-e a Stasi, vagy csak a konkrét művek szerzőinek fantáziája 

honosította meg ezeket a fogalmakat. A levéltári dokumentumok feltárása során azonban 

bizonyossá vált, hogy ezeket a megnevezéseket nem alkalmazta a Stasi, a magyarországi 

operatív csoportot egyetlen iratban sem nevezték „Balaton brigádnak”, és bármennyire is 

elégedetlen volt a kelet-német állambiztonság a magyar társszervvel, sosem nevezték a 

budapesti kollégákat „kávéházi csekistáknak”.
1388

   

Munkám fontos fogalmi keretét adja azonban a „meghosszabbított Fal” kifejezés, 

illetve annak – a dolgozat második fejezetében ismertetett – elméleti háttere és gyakorlati 

alkalmazása. Ez a fogalom sem jelenik meg a levéltári forrásokban, ám az MfS szervezeti 

struktúrájában, a miniszteri szintű parancsokban, és az egyes egységeknél keletkezett 

iratokban tetten érhetők elméleti keretei, illetve a kihelyezett operatív csoportok 

működtetésében is megnyilvánuló gyakorlati rendszere kitűnően megragadja a kelet-német 

állam és állambiztonsága gondolkodásmódját és intézkedéseinek logikáját a Berlini Fal 

felépítése utáni bő 28 évben. A fogalom Tantzscher azonos című kötete nyomán egy 

történelmi jelenséget leíró kifejezéssé vált, meghaladva ezzel egy irodalmi szókép 

funkcióját. Dolgozatomban a magyarországi operatív csoport történetének lehető 

legteljesebb feldolgozásával pedig a „meghosszabbított Fal” rendszerének egy egységét, a 

három baráti, egykori szocialista országban működő operatív csoportok egyike 

tevékenységének részletes, teljességre törekedő feltárását végeztem el.  
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 Dalos, 2005.; Dalos, 2007. 
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 Tantzscher, Die Stasi und die „Kaffeehaus-Tschekisten.” 1999. p. 48-59.; Tantzscher, A Stasi és a 

kávéházi csekisták. 1999. p. 44-58. 
1387

 Tantzscher, 2001. 
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 Monika Tantzscher a BStU főállású kutatója volt az 1990-es évek első felétől, ám mint azt a jelenleg ott 

dolgozók szóbeli közlése alapján megtudtam, 1989 előtt irodalmi fordítóként dolgozott, így nem állt távol tőle 

irodalmi képek használata a mégoly rideg és száraz állambiztonsági intézménytörténet írása során sem. 

Christian Domnitz szóbeli közlése, 2013.07.18. 
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7.1. A Stasi operatív csoportjának tevékenysége Magyarországon  

 

A magyarországi operatív csoport működése egy sajátos ívet követve rajzolódik ki a feltárt 

dokumentumok tükrében. Az 1964-ben megalakított egység tevékenységének első bő fél 

évtizedét a szezonális jelenlét és a magyar testvérszervvel fenntartott intenzív kapcsolat 

jellemezte. A magyar állambiztonság részéről ebben az időszakban kezdeményező és aktív 

támogatást élvezett a Stasi magyarországi tevékenysége során, gyakorlatilag ekkor 

beszélhetünk valódi kölcsönösségen alapuló együttműködésről a kelet- és nyugat-német 

turisták magyarországi ellenőrzésében. A magyar állambiztonság gyakorlatában 1961-től 

kezdve születtek összefoglaló jelentések a külföldiek által elkövetett 

bűncselekményekről,
1389

 ami egybecseng a Berlini Fal felépítésének hatásaival, azonban 

ezek a jelentések az 1970-es évtized elejére eltűnnek, hiányuk pedig utal a kelet-német 

kollégákkal való aktív együttműködés átalakukására is.  

Az operatív csoport első éveiben a főállású tisztek ismeretlen terepen és a 

„meghosszabbított Fal” értelmében gyakorlatilag még ismeretlen feladatokat végezve 

dolgoztak Magyarország területén, így a gyakorlati munkában is rá voltak utalva a magyar 

kollégák segítségére. Ebben az időszakban az alapvetően véletlenszerűen a magyar, vagy a 

kelet-német szerv tudtára jutó német-német közös nyaralásokról, tervezett szökési 

kísérletekről, „embercsempész bandák” akcióiról igyekeztek információkat szerezni, az 

adott ügy konkrét jellegéből adódó módszerekkel, vagyis alapvetően a tudomásukra jutó 

eseményekre reagálva. Az ily módon közösen megfigyelt esetekből igyekeztek aztán 

levonni azokat a tapasztalatokat, melyek megalapozták az operatív csoportok későbbi, 

egyre jobban előkészített, egyre szisztematikusabb, és teljességre törekvő állambiztonsági 

ellenőrzést megvalósító munkáját.  

A kelet-német turisták ellenőrzésének feladatát ellátó operatív csoportok történetének 

legfontosabb fordulópontja az 1971-ben bekövetkezett átszervezés volt, amelynek 

következtében a kihelyezett egységek irányítása az újonnan kialakított VI. Főosztályhoz 

került. A Főosztály megalapítását az NDK-ba és az onnét kifelé irányuló turizmus és 

utasforgalom ellenőrzésének intenzívebbé és teljeskörűvé tétele generálta, így a 

„meghosszabbított Fal” rendszerének tökéletesítését jelentette az operatív csoportok 

áthelyezése. Ettől kezdve figyelhető meg a kelet-német lakosság szökési terveinek 

szisztematikus felderítésére tett intézkedési tervek sorozata, a szezonálisan kihelyezett 
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állambiztonsági munka professzionális tervezése és végrehajtása, ami a fennmaradt 

munkatervekben, összefoglaló jelentésekben is tükröződik. 

Az operatív csoportok feladata az 1970-es évek első felében, a csoport munkájának 

professzionalizálódása nyomán egyre inkább az „ellenséges politikai-ideológiai diverzió” 

felderítésére irányult. Egyre több információ vonatkozott egyszerű – és valószínűleg 

valóban ártatlan – beszélgetésekre, kelet- és nyugat-németek között kialakuló 

kapcsolatokra, míg az adatok kisebb hányada utalt tervezett illegális határátlépési 

kísérletekre. A feldolgozott információk változásának tendenciája mögött a nyaraló kelet-

németek teljeskörű, „mindent lefedő” megfigyelésének megjelenését, az NDK határain 

belül már megvalósult struktúra kiterjesztését, a „meghosszabbított Fal” rendszerének 

gyakorlatban is kiteljesedő megjelenését láthatjuk.  

A feltárt levéltári iratok alapján nem sikerült pontosan megállapítani azt az időpontot, 

amikortól kezdve az operatív csoport vezetője és közvetlen munkatársai, jellemzően 

összesen két-három hivatásos állambiztonsági tiszt már egész évben Budapesten 

tartózkodott. 1975-ben tervezték ugyan, hogy az egység vezetője Siófok helyett Budapesten 

legyen a magyar szervekkel való könnyebb kapcsolattartás lehetősége miatt, ám ez a terv 

végül nem valósult meg, és nem is érintette volna a csoport magyarországi tartózkodásának 

kiterjesztését.
1390

 Minden bizonnyal az 1980-as évek első felében következhetett be ez a 

változás, az évtized második felében keletkezett iratokban már evidenciaként kezelték, 

hogy az operatív csoport szezonálisan a Balatonhoz érkező tagjai a folyamatosan itt 

dolgozók tevékenységének kiegészítéseként végezték feladataikat.  

Hasonlóan töredékes az egység mindenkori vezetőinek azonosítása: 1964 és 1968 

között Fritz Busch vezette az operatív csoportot,
1391

 1969-ben Bodo Troschke,
1392

 majd 

1970-71 között Martin Riemer
1393

 százados vette át az egység irányítását. Az 1970-es évek 

elejére vonatkozóan hiányosak az információk, 1973 és 1976 között Hans Deutscher
1394

 

vezette a csoportot, ám azt követően egészen az 1983-ig tartó időszakban nem ismert a 

vezető tiszt személye. 1983-tól több irat alapján is egyértelműen megállapítható, hogy 

Holger Baldauf,
1395

 1987-től pedig Heinz Weller
1396

 irányította a Stasi magyarországi 

tevékenységét.  
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Az operatív csoport tevékenységének professzionalizációjával módosult a két társszerv 

együttműködése: a Stasi kihelyezett főállású tisztjei egyre kevésbé voltak rászorulva a 

magyar belügy segítségére, az egység tevékenysége egyre gördülékenyebbé, egyre 

szabadabbá és a magyar szervektől függetlenebbé vált az 1970-es évek folyamán. Ez a 

tendencia gyakorlatilag egészen a ’80-as évek végéig tartott, a zavartalan együttműködést 

azonban magyar részről a turizmus ellenőrzésének átalakuló szempontrendszere, 

jellemzően enyhülő tendenciája, kelet-német részről viszont annak éppen egyre szigorúbb 

kontrolljának szándéka feszítette szét az évtized végére. Az NDK hivatalos képviselői és 

állambiztonsági tisztjei – a „meghosszabbított Fal” rendszerének megfelelően – 

gyakorlatilag minden magyar állampolgártól, de az idegenforgalomban dolgozó állami 

alkalmazottaktól mindenképpen elvárták, hogy a szocialista országok közötti szolidaritás 

szellemében előtérbe helyezzék a kelet- és nyugat-németek közötti találkozások 

lehetőségének megakadályozását, akár a turizmusból származó közvetlen gazdasági 

érdekekkel szemben is. Az idegenforgalom állambiztonsági ellenőrzésének utolsó 

szakaszában, az 1980-as években a magyar belügy figyelme azonban alapvetően a 

turizmussal kapcsolatos köztörvényes bűnügyek, lopások, csempészbandák, illetve a 

gazdasági jellegű bűncselekmények, valuta- és vámbűntettek felderítésére irányult.
1397

    

Az évtized végének, az 1989-es nyárnak legfontosabb kérdésévé a turistaként 

Magyarországra érkező kelet-németek ügye vált, akik a nyár végén egyre nagyobb 

tömegben tagadták meg a hazautazást, illetve maradtak itt megszakítva hazaútjukat. Az 

NDK számára létkérdés volt a határok garantált zárva tartása, a Berlini Fal, a belnémet 

határ léte és a „meghosszabbított Fal” rendszerének minél hatékonyabb működése. Ez a 

rendszer azonban nem létezhetett a többi szocialista ország pozitív, támogató hozzáállása 

nélkül, és nagyon rövid időn belül összeomlott, amint az egyik fontos elemet jelentő ország 

megtagadta a további együttműködést, vagyis kinyitotta nyugati határát a kelet-német 

állampolgárok számára.  

A határnyitás és azt követő hónapok eseményeinek ismeretében már tudhatjuk, hogy a 

Stasi – a maga szempontjából – jól lokalizálta a „legveszélyesebb” területeket, azokat az 

NDK határain kívül lévő pontokat, ahol a kelet-németek kiemelten ki voltak téve a „nyugat-

németek fellazító politikájának.” Amitől a legjobban félt és amit a legintenzívebben 

igyekezett ellenőrizni a kelet-német hatalom – nevezetesen állampolgárainak utazási 
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szabadság utáni vágya – vált végül az NDK végzetévé. A „meghosszabbított Fal” rendszere 

mindaddig jól vizsgázott, amíg fizikai akadályként és az ország lakosságának elenyésző 

részét érintve kellett visszatartania a kelet-német határsértőket. Amint azonban egy 

rendszerszintű átalakulás és erodálódás következményeként tömegessé vált az áttelepülni 

szándékozók száma, és a nyugati média számára is napi szinten láthatóvá vált az emberek 

tiltakozása, már nem volt képes megakadályozni az elkerülhetetlent.  
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7.2. A kelet-német és a magyar állambiztonsági szervek együttműködése 

 

A szovjet blokk országai között a Stasi építette ki a korszakban a legkiterjedtebb 

állambiztonsági együttműködési hálózatot, melynek megítélése szempontjából fontos 

megkülönböztetnünk a valódi aktív, kétoldalú, két egyenrangú fél együttműködésén alapuló 

kooperációt egy irányító, utasításokat és parancsokat kiadó állambiztonsági szerv 

jelenlététől, melyet nem nevezhetünk a szó valódi értelmében együttműködésnek. Minden 

bizonnyal a KGB rendelkezett a legtöbb kihelyezett operatív tiszttel a szovjet érdekszféra 

országaiban, ám az ő tevékenységükről valószínűleg a korabeli „partnereik” sem igen 

tudhattak részleteket, a téma kutathatósága pedig máig erősen korlátozott.  

Kiemelt jelentőségű az a kérdés, hogy a baráti országok belügyi szerveinek 

együttműködései mennyiben Moszkva irányításával, vagy utasítására, vagy legalábbis 

mennyiben a KGB tudtával és védőernyője alatt folytak, vagy mennyire tekinthetőek ezek 

egyéni kezdeményezéseknek és valódi bilaterális együttműködéseknek? A Stasi és a 

magyar belügy 1961 és 1989 közötti együttműködésének intenzív szakaszára vonatkozóan 

– a két szerv iratait őrző levéltárakban – nem találtam olyan dokumentumot, de még csak 

olyan jellegű utalást sem, melyek konkrétan a két szerv közötti kooperáció KGB általi 

kezdeményezésére, irányítására, utasítására, vagy akár csak bátorítására, fellendítésére 

utaltak volna.  

A „meghosszabbított Fal” rendszerében működő operatív csoportok létrehozása és 

hosszú éveken át való működtetése kifejezetten kelet-berlini ötlet volt. Mivel fő feladatuk a 

saját állampolgáraik, mint turisták ellenőrzése, az ország akár kerülő úton történő 

elhagyásának megakadályozása volt, alapvetően még az MfS gyakorlatában is elkülönültek 

a többi szocialista ország fővárosában hírszerző jellegű feladatokkal megbízott operatív 

csoportoktól, melyeket a magyar belügyi szóhasználatban hírszerző rezidentúraként 

ismerünk. A Stasi magyarországi operatív csoportjának tevékenysége nem csak a magyar 

állambiztonsággal folytatott – feltételezhetően – legintenzívebb együttműködés 

szempontjából érdemel kiemelt figyelmet, hanem abból az aspektusból is, hogy 

véleményem szerint egészen ritka, hogy egy állam belbiztonsági szerve ilyen mértékben 

vonuljon külföldre, mégpedig baráti országok területére, azzal a céllal, hogy ott saját, vagy 

egy harmadik ország állampolgárait figyelje meg, és ott nem hírszerző, vagy kémelhárító 

tevékenységet folytat.  

A kelet-német és a magyar állambiztonsági szervek közötti együttműködés mindkét fél 

érdekeit szolgáló szeletei pedig olyan gazdasági, politikai, vagyis ellenzéki, művészeti, 
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vagy egyházi jellegű ügyek esetében történtek a korszakban, melyek érintettjei a határokon 

átnyúlva kooperáltak, szerveztek közös akciókat, vagy egyszerűen csak találkoztak más 

szocialista országokban élő szellemi partnereikkel. Ily módon gyakorlatilag ez a fajta 

szocialista blokkon belüli mozgás hívta életre az állambiztonsági szervek együttműködését 

is, mint pl. írók, vagy szerzetesek ellenőrzése esetében.  

A kelet-német állambiztonság operatív csoportjai is egyre önállóban dolgozhattak a 

baráti országokban – kivétel ez alól Románia és Jugoszlávia – ennek ellenére mindvégig 

aktív és valódi, bár egyre inkább a Stasi javára eltolódó arányú együttműködésekről 

beszélhetünk. A magyar belügyi szervek szempontjából nézve pedig úgy tűnik, hogy ez a 

kelet-német kapcsolat volt a legintenzívebb az állambiztonsági együttműködések között 

annak ellenére, hogy a két szerv közötti kooperáció egyre asszimetrikusabbá vált. Az 

együttműködés egyrészt mennyiségi, másrészt minőségi szempontból is eltorzult mértéket 

mutat: a teljes vizsgált korszakban egyre több a Stasi által a magyar szervek felé küldött 

információkérés, ezzel párhuzamosan pedig a két szerv közötti együttműködések teljes 

spektruma, azon belül pedig a kelet-német állambiztonság magyarországi tevékenysége, 

egyre intenzívebbé, aktívabbá és professzionálisabbá vált. A magyar állambiztonság 

szempontjából azonban valóban megalapozottan csak akkor válna lehetségessé a 

testvérszervekkel való együttműködések súlyának a megítélése, ha az összes bilaterális 

jellegű állambiztonsági együttműködés szisztematikus történeti feldolgozása is 

megvalósulna.  

A két szerv kooperációinak ugyan csak egy-egy szeletét jelenti az egymással 

fenntartott kapcsolat, ám már jelen kutatás is felvetheti a teljes kelet-európai 

állambiztonsági együttműködési hálózatról eddig rendelkezésünkre álló eredmények 

újraértelmezésének, illetve átértékelésének lehetőségét. A magyar és a kelet-német belügyi 

szervek együttműködésének története alapján véleményem szerint megkérdőjelezhető, hogy 

az 1960-as évek közepétől kezdődő korszakban is érvényes volt-e a blokkon belüli 

állambiztonsági kooperációk esetében az az axióma, miszerint minden kapcsolat, közös 

akció, közös tevékenység kizárólag Moszkva utasítására és a KGB aktív részvétele mellett 

valósulhatott meg.  

A kutatás során bebizonyosodott, hogy a Monika Tantzscher által használt „kávéházi 

csekisták”
1398

 kifejezés nem jelenik meg a korabeli dokumentumokban, ám a címadás 

mégsem tűnik indokolatlannak. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a magyar 
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 Tantzscher, Die Stasi und die „Kaffeehaus-Tschekisten.” 1999. p. 48-59.; Tantzscher, A Stasi és a 

kávéházi csekisták. 1999. p. 44-58. 
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állambiztonság ezen megítélése csak a Stasi szempontjából, a kelet-német állambiztonság 

érdekeinek tükrében vizsgálva igazolható. Az együttműködési megállapodásokban írásban 

rögzített baráti segítségnyújtás mellett a magyar belügy szempontjából – nem meglepő és 

nem elítélhető módon – fontosabbak voltak saját érdekei, saját feladatai, így az NDK-beli 

kollégák joggal érezhették háttérbe szorítva saját kéréseiket és érdekeiket. Félrevezetőnek 

tartom azonban, ha ezt a fogalomhasználatot a Kádár-kori magyar állambiztonság egészére 

általánosítva alkalmazzuk. Az ország lakossága és külföldi állampolgárok megfigyelésének 

mértékében, annak módszereiben és eszközeiben is elbagatelizálva a kelet-németnél ugyan 

jóval enyhébb, de mégiscsak egy diktatúrát fenntartó magyar belügyi gyakorlatot.
1399

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1399

 Például a magyarországi németek 1960 utáni állambiztonsági megfigyelésének mértékéről lásd: Slachta 

Krisztina: Überwachung ungarndeutscher ’Verwandtenbesucher’ durch den ungarischen 

Staatssicherheitsdienst in den 1960er Jahren. In: Deutsche unter Beobachtung im Kalten Krieg. Beobachtung 

und staatssicherheitliche Kontrolle der deutschen Minderheiten und der Vertriebenenorganisationen im 

östlichen Europa und in den beiden deutschen Staaten durch die Staatssicherheitsdienste der sozialistischen 

Länder. 1945-1990. Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde. Tübingen. Megjelenés alatt.  
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7.3. Német turisták állambiztonsági ellenőrzése Magyarországon  

 

A kutatás során a legnagyobb nehézséget a statisztikai adatok összegyűjtése és 

összehasonlítása jelentette. A korabeli idegenforgalmi statisztikák rendelkezésünkre állnak 

ugyan, ám már ez esetben is megfigyelhető, hogy a két érintett ország idegenforgalmára 

vonatkozó, egymás tükörképét adó adatok sem egyeznek meg, sőt, a két állambiztonsági 

szerv turizmusra, határátlépő forgalomra vonatkozó adatai sok esetben eltérőek. Még 

nagyobb nehézséget okozott azonban az állambiztonsági tevékenységre, a vizsgálati 

osztályok hatáskörébe tartozó bűncselekményekre, átadott információkra, illetve a 

Magyarországon elfogott kelet-német állampolgárokra vonatkozó számszerű információk 

összegyűjtése. Ugyan azt feltételeznénk, hogy a korabeli állambiztonsági tevékenységről 

maguk az érintett belügyi szervek rendelkezhettek a legpontosabb információkkal, mégis, 

szinte minden iratban más-más adatok szerepelnek. Gyakran még ugyanazon jelentésen 

belül is más, ellentmondásos számokat találunk az egyik, majd egy másik lapon, ami 

különösen az információk precíz gyűjtése és tárolása tekintetében is hírhedt Stasi esetében 

meglepő. Több esetben egyáltalán nem volt lehetőség számszerű adatok kigyűjtésére, egy-

egy összefoglaló jelentésben gyakran csak mozaikszerűen jelent meg egy-egy tematikus 

adat, azok pedig nem összehasonlítható kategóriákat alkalmaztak, vagy nem derült ki 

egyértelműen, hogy mit fednek le pontosan az adatok. A hiányos és nem következetes 

korabeli adatrögzítés és a gyakran töredékesen fennmaradt iratállomány következtében 

lehetetlen volt teljes, az egész korszakot lefedő idősoros statisztikai adatok összegyűjtése a 

kelet-német állambiztonság magyarországi tevékenységére vonatkozóan. 

A rendelkezésre álló adatokat – éppen azok mozaik-jellege miatt – egy összefoglaló 

táblázatban rögzítettem, több kisebb, az összefüggésekből kiragadott információkat 

tartalmazó táblázat bemutatása helyett.
1400

 Ily módon lehetővé válik a Magyarországra 

irányuló beutazó idegenforgalom adatainak tükrében vizsgálni a magyar határszakaszokon 

kelet-németek által megkísérelt, vagy sikeres tiltott határátlépésekre, és a közülük 

elfogottakra vonatkozó statisztikákat, illetve a Stasi magyarországi operatív csoportja 

tevékenységének és a két szerv együttműködésének számszerűsíthető adatait. A teljes 

időszakra kiterjedő összegző adattábla lehetővé teszi az idegenforgalom és annak 

állambiztonsági ellenőrzése változásainak, tendenciáinak megragadását. Az adatok ily 

                                                 
1400

 Az összefoglaló táblázat mérete miatt a dolgozat mellékletében kapott helyett. 9.5. Melléklet: 

Összefoglaló adatok a magyarországi idegenforgalom, a Magyarország területén tiltott határátlépést elkövető 

NDK-állampolgárok, valamint az MfS magyarországi operatív csoportjának és a két baráti állambiztonsági 

szerv együttműködésére vonatkozóan, 1960-1989. 
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módon történő egymás mellé illesztésével a kelet- és egyben gyakorlatilag nyugat-német 

turisták magyarországi állambiztonsági megfigyelése az országba irányuló idegenforgalom 

növekvő mértékéhez viszonyítva értelmezhető. A sporadikus adatok is láthatóvá teszik a 

Stasi operatív csoportja személyi állományának bővülését, és egyre kiterjedtebb besúgó-

hálózatát. Az állambiztonsági tevékenységre vonatkozó adatokat a beutazó idegenforgalom 

számaival párhuzamba állítva kirajzolódik, hogy a „meghosszabbított Fal” rendszerében 

működő operatív csoport egyre kisebb mértékben volt képes ellenőrzése alatt tartani az 

egyre növekvő mértékű magyarországi német-német idegenforgalmat.  

 A legteljeskörűbb adatokat az 1970-72-es és az 1989-es évekre vonatkozóan sikerült 

összegyűjteni, így ezeket az éveket mint az operatív csoport professzionalizációjának 

kezdetét
1401

 és tevékenységének végét összehasonlítva nyerhetünk képet a Magyarországra 

utazó németek állambiztonsági megfigyelésének számszerűsíthető mértékéről.
1402

 1970-től 

már minden évben több mint 6 millió látogató érkezett Magyarországra, akik közül az 

NSZK-állampolgárok száma 205.000 fő, a kelet-németek száma pedig 308.000 fő volt. 

Összesen tehát kicsivel több mint fél millió német turista esett – volna – már ebben az 

évben is az MfS magyarországi operatív csoportjának tevékenységi körébe, amely ekkor 8 

nem-hivatalos munkatársat foglalkoztatott és a következő évek adatai alapján 

valószínűsíthetően 3 fő hivatásos tiszttel dolgozott Magyarországon. Munkájukat 1970-ben 

összesen 145 olyan személy is segítette, aki mint nem-hivatalos munkatárs utaskísérőként 

tevékenykedett, vagy főállású Stasi-tisztként, esetleg IM-ként töltötte itt a nyaralását. Ebben 

az évben összesen 156 hivatásos és nem-hivatalos munkatárs végezte a közel fél millió 

német vendég nyaralásának ellenőrzését, vagyis minden állambiztonsági munkatársra több 

mint 3.000 fő megfigyelése jutott volna. Mindez még akkor is lehetetlen feladat volt, ha a 

beutazó idegenforgalmi adatok nem csak a Balatonnál nyaraló turistákat, hanem 

rokonlátogatókat, vendégmunkásokat, hivatalos, szakmai kiküldetésben utazókat is 

lefedtek, tehát minden bizonnyal ennél jóval kevesebb lehetett a „valódi” nyaralók, és a 

német-német családi találkozás céljából Magyarországra látogatók száma.  

A német turisták találkozóira vonatkozóan 1970-ben összesen 590 esetben történt 

információcsere a két baráti állambiztonsági szerv között, ami az összes német látogató 

mindössze 1%-át fedte le. Ezzel párhuzamosan 1970-ben 98 kelet-német állampolgár 

                                                 
1401

 Az operatív csoport átszervezése, tevékenységének professzionális előkészítése, módszereinek 

tökéletesítése magával hívta a rendelkezésre álló adatok lehetőség szerinti minél teljeskörűbb feltárását és 

rögzítését a korabeli kelet-német állambiztonság gyakorlatában, így nem meglepő, hogy ezekből az évekből 

rendelkezünk a legpontosabb adatokkal. 
1402

 Az adatok pontos forrása és hivatkozása minden esetben az összefoglaló táblázat egyes oszlopaihoz 

tartozó végjegyzetekben szerepel, így itt nem jelölöm azt külön minden idézett adat esetében. 



337 

 

kísérelt meg tiltott határátlépést Magyarországon keresztül, ami az ide látogató összes 

NDK-állampolgár 3‰-e volt. Az elfogott és az MfS magyarországi képviselőinek átadott 

98 fő mellett ebben az évben 39 NDK-állampolgárnak sikerült illegális úton elhagynia 

Magyarországot, ami az összes kelet-német látogató 1‰-ét tette ki.  

 Ha az 1972-re vonatkozó adatokat vizsgáljuk, akkor ugyanezek az arányok már ilyen 

rövid idő tekintetében is azt mutatják, hogy egyre nehezebb volt lépést tartania a kelet-

német állambiztonsági szerveknek a német látogatók növekvő létszámával. Ebben az évben 

már a kelet-német vendégek száma is majdnem elérte a fél millió főt, összesen pedig több 

mint 800.000 német érkezett Magyarországra. Az ő állambiztonsági ellenőrzésüket 

összesen 197 hivatásos tiszt, nem-hivatalos munkatárs, illetve szintén itt nyaraló Stasi-tiszt 

és IM végezte, ami a növekvő állambiztonsági jelenlét ellenére is már több mint 4.000 

ellenőrizendő német látogatót jelentett volna minden hivatalos és nem-hivatalos MfS-

munkatárs számára. 1972-ben összesen 446 esetben cserélt német turistákra vonatkozó 

információt egymás között a két állambiztonsági szerv, ami az összes német látogató 5‰-e 

volt. Ebben az évben pedig 167 tiltott határátlépési kísérletet követtek el NDK-

állampolgárok Magyarország területén, ami az ide látogató közel fél millió kelet-német 

3‰-e, míg 32 sikeres illegális határátlépés történt, ami már-már értelmezhetetlen értéket 

ad, mindössze a 6 tíz-ezreléke az összes NDK vendégnek.  

 Hasonlóan teljeskörű adatokat az 1989-es év vonatkozásában sikerült összegyűjteni. A 

tendenciózusan növekvő mértékű idegenforgalom révén már több mint 3 millió német 

vendég érkezett Magyarországra.
1403

 Ebben az évben csak az operatív csoporthoz tartozó 

hivatásos, és az általuk kifejezetten a turizmus ellenőrzésére bevetett nem-hivatalos 

munkatársak száma ismert, azaz összesen 25 fő végezte az összes német látogató 

állambiztonsági megfigyelését.
1404

 Ebben az évben tehát több mint 120.000 németet kellett 

volna egy-egy hivatásos és nem-hivatalos Stasi-alkalmazottnak megfigyelése alatt tartania. 

A tiltott határátlépés kísérlete miatt eljárás alá vont, illetve a sikeres illegális határátlépést 

elkövető NDK-állampolgárok számát az év első felében, 1989. július 1-jéig rögzítették, ezt 

követően már robbanásszerű növekedés volt tapasztalható. Ha ezeket az adatokat is 

arányosítjuk az összes ide érkező kelet-német állampolgár számával, akkor kiderül, hogy a 

                                                 
1403

 Azt feltételeznénk, hogy 1989-ben ugrásszerűen megnőtt a Magyarországra érkező NDK-állampolgárok 

száma a Vasfüggöny lebontásának és az osztrák határ megnyitásának hírére, ám az adatok éppen egy ca. 

60.000 főnyi visszaesést mutatnak 1988-hoz képest. 
1404

 Az 1989-es évre rendelkezésre álló iratok alapján ennél jóval több nem-hivatalos munkatárs jelenléte 

ismert, azonban az ő személyük pontosan nem megállapítható, ahogyan létszámuk sem ismert. Az adatokban 

így csak azok a hivatásos és nem-hivatalos munkatársak szerepelnek, akik az operatív csoport jelentései 

alapján biztosan behatárolhatóak. 
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növekvő számok mellett a tiltott határátlépést elkövetők az összes vendég 3‰-ét, míg a 

sikeres illegális határátlépők az 1‰-ét jelentették.  

 A rendelkezésre álló adatok ilyen jellegű vizsgálata ugyan szinte semmitmondó és 

értelmezhetetlen értékeket eredményez, ám azt gondolom, hogy éppen az összes beutazó 

német vendég számának tükrében érzékelhető valódi súlyában a kelet-német 

állambiztonság magyarországi tevékenysége. Az iratokban megismert módszerek, a 

besúgóhálózat mértéke, a nem-hivatalos munkatársak percre pontos, precíz, már-már 

perverznek is nevezhető jelentései egy mindent tudni akaró és valóban mindent megfigyelő, 

mindent rögzítő állambiztonsági szerv képét rajzolja ki, ami még más baráti országok 

területére is követte állampolgárait – még azok nyaralása során is. A növekvő 

idegenforgalmi adatokkal összevetve azonban éppen ennek a vállalkozásnak a 

reménytelensége, már-már nevetségessége mutatkozik meg.   

 Nem szándékom az állambiztonsági tevékenység relativizálása a statisztikai adatokkal 

való bemutatás során, a fenti számok számomra éppen a kelet-német államhatalom és 

állambiztonsága kétségbeesett erőfeszítéseit bizonyítják, hogy még a több milliós mértékű 

idegenforgalom idején is szoros ellenőrzés alatt akarták tartani állampolgáraikat, még a 

hatalom által kegyesen engedélyezett pár hetes balatoni nyaralás alatt is meg akarták 

határozni azt is, hogy kikkel barátkozhatnak.  

Az 1980-as évek második felében fokozódó állambiztonsági jelenlétre tett 

erőfeszítések az összeomlás felé közelítő állam utolsó próbálkozásai. Ahogy láttuk, a 

„meghosszabbított Fal” rendszere, és egy Fallal körülvett fővárossal és egy bekerített 

országgal rendelkező diktatúra csak addig lehetett működőképes, amíg a Szovjetunióra és a 

baráti országok segítségére támaszkodhatott. Egy teljes ország lakosságának több évtizedre 

való bezárása eleve egy abszurd és kivitelezhetetlennek tűnő ötlet, ám a kelet-német 

állambiztonság operatív csoportjainak tevékenysége is bizonyítja, hogy egy diktatúra 

számára – az ambíció szintjén – semmi sem lehetetlen, ha állampolgárai ellenőrzéséről és 

elnyomásáról van szó.  
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8. Felhasznált források és irodalmak jegyzéke  
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8.1.1. Levéltári források  
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Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, MNL OL  

 

MNL OL M KS 288. f. 5.  MSZMP PB 

 

Bundesarchiv, BArch  

 

BArch DC 20 I/4. 

BArch DC 20 I/3.   

BArch DM 1.  
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Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 

ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, BStU  

 

 

BStU MfS Abt. X. 

BStU MfS Abt. XX.  

BStU MfS AIM  

BStU MfS AP  

BStU MfS BdL 
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BStU MfS KS  

BStU MfS S.d.M  
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BStU MfS Sekr. Neiber 
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BStU MfS ZOS  

BStU MfS ZAIG  

 

 

Open Society Archive, OSA   

 

OSA Online Archívum, BM Parancsgyűjtemény 
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Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Román 
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Segélynyújtási Szerződés törvénybe iktatásáról. 

 

1977. évi II. törvény: A Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság 

között Berlinben, az 1977. évi március hó 24. napján aláírt Barátsági, Együttműködési és 

Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés megerősítéséről és törvénybe iktatásáról. 
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8.2. Irodalomjegyzék  
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Ash, Timothy Garton: Die Akte “Romeo”, Persönliche Geschichte. Fischer Taschenbuch 

Verlag. Frankfurt am Main. 1999. 
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9. Mellékletek  

 

9.1.  A kelet-német Állambiztonsági Minisztérium szervezeti felépítése 1989-ben
1405

 

 

Állambiztonsági Miniszter  

  Erich Mielke 
Kollégium  

A 15 körzeti igazgatóság vezetője  

Miniszteri 

titkárság 

  Hans Carlsohn  

AGM: Miniszteri 

munkacsoport:  

mobilizálás, 

védelmi 

építmények 

„Felix Dzserdzsinszkij” berlini őrszázad  

ZAIG: Központi 

Kiértékelő és 

Információs 

Csoport 

XII. Osztály: Központi Tájékoztatás, 

Információtárolás 

XIII. Osztály: Központi 

Számítógépállomás 

Jogi Osztály  

BdL: Vezetési Iroda  

HA KuSch:  

Káder és Képzés 

Főosztály  

ZMD: Központi Orvosi Szolgálat 

JHS: Jogtudományi Főiskola  

HA II: 

Kémelhárítási 

Főosztály  

M. Osztály: Postai Ellenőrzés  

HA IX: Vizsgálati Főosztály 

X. Osztály: Nemzetközi Kapcsolatok 

XIV. Osztály: Vizsgálati Fogdák, Bűntetésvégrehajtás 

Pénzügyi Osztály 

Dynamo Sportegyesület Központi Vezetésének Irodája  

HA PS: Személyvédelem, őrzés  

Miniszterhelyettes 

  Rudi Mittig  

Miniszterhelyettesi Titkárság  

VRD: Háttérszolgálatok  Igazgatósága 

                                                 
1405

 Wiedman, 1996. p.406-407. 
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HA XVIII: Népgazdaság Főosztálya 

HA XIX: Közlekedés, Postaforgalom, Hírközlés Főosztálya 

HA XX: Államapparátus, Kultúra, Egyházak, Ellenállás 

Főosztálya 

ZAGG: Titokvédelem Központi Munkacsoport 

AG BKK: Kereskedelmi Koordinációért Felelős Munkacsoport 

ZOS: Központi Operatív Törzs 

AGE: Operatív Technika Munkacsoport 

 

 

Miniszterhelyettes 

  Gerhard Neiber  

 

Miniszterhelyettesi Titkárság  

HA I: Elhárítás a Néphadsereg és a Határőrség Területén 

Főosztálya 

HA VI: Útlevélellenőrzés, Turizmus, Interhotel Főosztálya 

HA VII: Elhárítás a Belügyminisztérium és a Népi Rendőrség 

Területén Főosztálya 

HA VIII: Megfigyelési, Nyomozási Főosztály 

HA XXII: Terrorelhárítási Főosztály  

ZKG: Szökések és Áttelepülések Megakadályozásáért Felelős 

Központi Koordináló Csoport  

AG XVII: Nyugat-Berlini Látogatói Irodák  

 

Miniszterhelyettes 

  Wolfgang    

Schwanitz 

Miniszterhelyettesi Titkárság  

HA III: Rádiófelderítés, Rádióelhárítás Főosztálya  

OTS: Operatív Technikai Szektor  

Hír Osztály: Hírközlés Biztosítása  

XI. Osztály: Rejtjelezés  

BCD Osztály: Fegyverek, Vegyi Szolgálat  

26. Osztály: Telefonlehallgatás  

Miniszterhelyettes 

és a HV A 

(Hírszerzés) 

vezetője  

  Werner 

Großmann 

Mobilizálás, Belső Biztonság, Kiértékelés, Külső Kémelhárítás, 

Aktív Intézkedések  

Első Helyettes: Operatív Technika, Számítógépes 

Adatfeldolgozás, Tudomány és Technika Szektor  

Helyettes: Törzs, Rendszerviszonyok, Csempészés, 

Háttérszolgálatok 
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Helyettes: Politikai Hírszerzés az NSZK, Észak-Amerika, 

NATO, Európai Közösség ellen 

Helyettes: Katonai Hírszerzés az NSZK, Észak-Amerika, 

NATO, Európai Közösség ellen 

Helyettes: Rezidentúrák Harmadik Országokban, Felkészítés, 

Képzés 
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9. 2. A magyar állambiztonsági szervek szervezeti felépítése, 1956-1989
1406

  

  

A központi politikai nyomozó szervek váza, 1956-1962-ig  

 

Szervezeti egység Feladatkör 

II./1. Osztály – katonai elhárítás 

II./2. Osztály – kémelhárítás 

II./3. Osztály – hírszerzés 

II./4. Osztály – közlekedési elhárítás 

II./5. Osztály – belső reakció elhárítása 

II./6. Osztály – szabotázs elhárítás 

II./7. Osztály – mezőgazdasági elhárítás 

II./8. Osztály – vizsgálati feladatok 

II./9. Osztály – környezettanulmány-készítés, figyelés 

II./10. Osztály – operatív technika alkalmazása 

II./11. Osztály – operatív nyilvántartás 

II./12. Osztály – rejtjelközpont 

II./13. Osztály – levélellenőrzés 

II./16. Osztály – rádiófelderítés 

KEOKH és Útlevél Osztály 
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 Cseh, 1999. p.73-89. 
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BM III. Főcsoportfőnökségének szervezete, 1963-tól 

 

Szervezeti egység Feladatkör 

III./I. Hírszerző 

Csoportfőnökség 

– információk szerzése a kapitalista országok külpolitikai, 

gazdasági, tudományos, valamint katonai terveiről és 

eredményeiről; 

– az ellenséges hírszerző szervek objektumainak, 

fedőszerveinek, terveinek és módszereinek felderítése; 

– a lojális magyar emigráció támogatása, az ellenséges 

emigráns szervezetek bomlasztása; 

III./II. Kémelhárító 

Csoportfőnökség 

– a nyugati hírszerző szervek rezidenturáinak és 

ügynökeinek felderítése, tevékenységük elhárítása; 

– a Magyarországra utazó külföldi állampolgárok 

ellenőrzése és vízummal való ellátása a KEOKH-on 

keresztül; 

 

 

 
III./III. Belső reakció 

és Szabotázselhárító 

Csoportfőnökség 

 

– a Magyar Népköztársaság állami, gazdasági, társadalmi 

rendjének megdöntésére vagy gyengítésére törő elemek 

tevékenységének felderítése és megszakítása; 

– a politikai bűncselekmények elkövetésének 

megakadályozása; 

– az ellenséges csoportok bomlasztása, elszigetelése; 

– az ipar, közlekedés, mezőgazdaság, tudományos 

kutatások terén a kártevő tevékenység felderítése és 

elhárítása; 

– a párt és a kormány vezetőinek operatív védelme; 

– az államtitok és a szolgálati titok védelmének 

megszervezése a népgazdaság fontosabb területein ; 

 

III./IV. Katonai 

Elhárító 

Csoportfőnökség 

– az elhárító munka szervezése a Honvédelmi 

Minisztérium, a Határőrség és a Belső Karhatalom 

szerveinél; 

– a fegyveres erők között működő ellenséges tevékenység 

felderítése és elhárítása; 

– a szökések és hazaárulások megelőzése, illetve üldözése; 

– a fegyveres alakulatok titokvédelmének biztosítása; 
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III./V. Operatív 

Technikai 

Csoportfőnökség 

– az operatív szervek munkájának segítése technikai 

eszközökkel; 

– az operatív technikai eszközök terén kutatások, fejlesztés 

és gyártás folytatása; 

–rádióelhárítás, rádiólehallgatás, rejtjelfejtés (az Országos 

Rejtjel Központ funkciójának ellátása); 

– figyelés végrehajtása és környezettanulmányok készítése 

az operatív szervek igényei alapján; 

– postai küldemények ellenőrzése; 

III./1. Vizsgálati 

osztály 

– országos hatáskörrel vizsgálat folytatása az államellenes, 

béke– és emberiség ellenes, a társadalmi tulajdon elleni 

valamint a katonai bűntettekben; 

– börtönelhárítás a politikai foglyok körében; 

– jogi szakvélemények adása a főcsoportfőnökség más 

szervezeti egységei számára; 

III./2. Operatív 

Nyilvántartó Osztály 

– mindazon személyeknek és anyagaiknak a nyilvántartása, 

akikkel a főcsoportfőnökség szervei foglalkoznak; 

–a népi demokráciával szembenálló veszélyes ellenséges 

személyek külön nyilvántartásának vezetése; 

– a főcsoportfőnökség által beszervezett ügynököknek és 

azok kapcsolatainak, valamint a konspirált és találkozási 

lakások nyilvántartásának vezetése; 

– a főcsoportfőnökség fontos és bizalmas iratainak őrzése; 

III./3. Útlevél Osztály 

– magyar állampolgárok hivatalos és magán jellegű 

útlevélügyeinek intézése; 

– magyar állampolgárok kivándorlási, illetve hazatelepülési 

kérelmeinek elbírálása; 

III./4. Tájékoztató, 

Értékelő, Nemzetközi 

Kapcsolatok Osztály 

– rendszeres tájékoztatók készítése a párt, a kormány és a 

BM vezetői részére a külső és belső ellenséges 

tevékenységről, valamint a rendkívüli eseményekről; 

– a külső és belső ellenséges tevékenység irányának, 

módszereinek, taktikájának, valamint az elhárító munkának 

az elemzése; 

– a baráti országok állambiztonsági szerveivel való 

kapcsolattartás biztosítása; 

III./5. Felügyeleti 

Osztály 

– a megyei politikai osztályok ellenőrzése, felügyelete; 
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III./6. Személyzeti 

Osztály 

– a párt káderpolitikai irányelveinek érvényre juttatása a 

főcsoportfőnökségen (előterjesztés kinevezésekre, vezetői 

megbízásokra, leváltásokra, áthelyezésekre, kitüntetésekre, 

nyugdíjazásokra stb.); 
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BM III. Főcsoportfőnökségének szervezeti felépítése az 1972-től 

 

Önálló szervezeti 

egység 
Osztály Feladatkör 

III/I. Hírszerző 

Csoportfőnökség 

III/I-1. Osztály 
– hírszerzés az USA és nemzetközi 

szervezetek ellen 

III/I-2. Osztály – külföldi elhárítás 

III/I-3. Osztály – hírszerzés az NSZK ellen 

III/I-4. Osztály 
– hírszerzés a Vatikán, Izrael, egyházi 

emigráció ellen 

III/I-5. Osztály – tudományos-műszaki hírszerzés 

III/I-6. Osztály – tájékoztatás, értékelés, elemzés 

III/I-7. Osztály 

– hírszerzés és bomlasztás az emigráns 

szervezetekben 

– aktív intézkedések 

III/I-8. Osztály 
– illegális rezidentúrák és hírszerzők 

foglalkoztatása  

III/I-9. Osztály – dokumentációk, okmányok készítése 

III/I-10. Osztály – személyi ügyek, kiképzés, módszertan 

III/I-11. Osztály 
– hírszerzés harmadik országokban és 

hazai bázison 

III/I-12. Osztály 
– összeköttetési, nyilvántartási, pénzügyi 

stb. feladatok 

III/I-13. Osztály 
– rejtjelfejtés, rejtjelezés, Országos 

Rejtjelközpont 

III/I-X. Önálló 

Alosztály 
– operatív összeköttetés szervezése 

III/I-Y. Önálló 

Alosztály 

– külképviseletek, hírszerző rezidentúrák 

biztonságtechnikai védelme 

III/II. Kémelhárító 

Csoportfőnökség 

III/II-1. Osztály 
– elhárítás az USA és egyes latin-amerikai 

országok hírszerzésével szemben 

III/II-2. Osztály 
– elhárítás az NSZK és Ausztria 

hírszerzésével szemben 
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III/II-3. Osztály 

– elhárítás a többi európai NATO-ország 

és semleges államok hírszerzésével 

szemben 

III/II-4. Osztály 

– elhárítás a közel– és távol-keleti 

államokkal szemben, magyarországi 

ösztöndíjasok között 

III/II-5. Osztály – határon túli operatív intézkedések 

 

III/II-6. Osztály 

 

– hadiipar, közlekedés, hírközlés, 

minisztériumok és főhatóságok preventív 

védelme 

III/II-7. Osztály 
– elhárítás a nemzetközi együttműködési 

területeken 

III/II-8. Osztály 

– elhárítás az idegenforgalom terén 

– elhárítás az amnesztiával hazatértek 

között 

III/II-9. Osztály – elemzés, értékelés, tájékoztatás 

III/II-10. 

Osztály 

– nemzetközi együttműködés 

– elhárítás harmadik országban 

III/II-11. 

Osztály 

– hírösszeköttetés, operatív nyilvántartás, 

ellátmány 

III/III. Belső 

Reakció Elhárító 

Csoportfőnökség 

III/III-1. Osztály 

– elhárítás az egyházakban, szektákban, 

volt szerzetesek között 

– elhárítás nemzetközi egyházi szerveknél 

és emigráns szervezetekben (a III/I Csf-

séggel együtt) 

III/III-2. Osztály 
– elhárítás az ifjúság körében (egyetemek, 

főiskolák, ifjúsági klubok, galerik stb.) 

III/III-3. Osztály 

– a társadalomra veszélyes ún. “F-

dossziés” személyek, volt politikai 

foglyok, röpcédulázók, falfirkálók stb. 

tevékenységének ellenőrzése, 

nyilvántartása, elhárítása 
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III/III-4. Osztály – elhárítás a kulturális területen 

III/III-A Önálló 

Alosztály 

– a párt és a kormány vezetőinek operatív 

védelme 

III/III-B Önálló 

Alosztály 
– elemzés, értékelés, tájékoztatás 

III/IV. Katonai 

Elhárító 

Csoportfőnökség 

III/IV-1. 

Osztály 

– elhárítás a MN Vezérkara központi 

szervei és alárendelt alakulatai terén 

– elhárítás a minisztériumok katonai 

vonatkozású területein 

III/IV-2. 

Osztály 

– elhárítás a HM központi szerveinek, 

fegyvernemi főnökségeinek és az ezeknek 

alárendelt intézmények és csapatok 

területén 

III/IV-3. 

Osztály 
– elhárítás az 5. Hadsereg területén 

III/IV-4. 

Osztály 
– elhárítás a légvédelem területén 

III/IV-5. 

Osztály 
– elhárítás a 3. Hadtest területén 

III/IV-6. 

Osztály 

– elhárítás a hátországi parancsnokság 

területén 

III/IV-7. 

Osztály 
– elhárítás a Határőrség területén 

Értékelő, 

elemző, 

adatfeleldolgozó 

és propaganda 

osztály 

 

 

– operatív nyilvántartás, értékelés, 

tervezés 

Önálló 

koordinációs, 

feldolgozó és 

ellenőrző 

alosztály 

– szökött katonák és polgári alkalmazottak 

körözése  

– központi ellenőrzések tervezése és 

végrehajtása 



369 

 

Önálló 

hadszíntér 

előkészítő 

alosztály 

– hírszerzés a Magyar Néphadsereg 

várható alkalmazási területein 

Önálló 

Szervezési, 

mozgósítási és 

híradó alosztály 

– a katonai elhárítás felkészítése 

harckészültség esetére 

III./V. Operatív 

Technikai 

Csoportfőnökség 

III/V-1. Osztály 

– lehallgató eszközök beépítése, 

kiemelése, üzemeltetése 

– zártechnikai munkálatok 

– fényképészet, fotótechnika 

III/V-2. Osztály 

– vegyészet, nyomdatechnika 

– okmánykészítés 

– fotóeszközök fejlesztése, kutatása 

III/V-3. Osztály 
– operatív-technikai eszközök javítása, 

karbantartása, üzemeltetése 

Értékelő, 

elemző, 

ellenőrző 

alosztály 

– a főcsoportfőnökség munkájának 

tervezése, ellenőrzése  

Önálló 

írásszakértői 

csoport 

– írásszakértői vizsgálatok végrehajtása 

– igazságügyi szakértői vélemények 

készítése 

Gazdasági 

alosztály 

– a csoportfőnökség pénzügyi, 

költségvetési kérdéseinek intézése 

III/1. Vizsgálati 

Osztály 

III/1-A. 

Alosztály 

– vizsgálatok folytatása kémelhárítási 

ügyekben 

III/1-B. 

Alosztály 

– vizsgálatok folytatása belső reakció 

elhárítási ügyekben 

III/1-C. 

Alosztály 
– vizsgálatok folytatása katonai ügyekben 

III/1-D. – értékelés, elemzés, nyilvántartás 
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Alosztály 

III/1-E. 

Alosztály 
– jogi véleményadás és állásfoglalás 

III/1-F. 

Alosztály 

– börtönelhárítás, fogdaügynöki hálózat 

működtetése 

III/1-G. 

Alosztály 
– őrszolgálat 

Anyagi, 

pénzügyi 

csoport 

– költségvet, pénzügyek  

– a fogvatartottak értékeinek és a 

bűnjeleknek a kezelése 

III/2. Operatív 

Figyelő és 

Környezettanulmá-

nyozó Osztály 

III/2-A. 

Alosztály 

– ellenséges tevékenységgel gyanúsított 

személyek figyelése elsősorban az USA 

elhárítás vonalán 

III/2-B. 

Alosztály 

– ellenséges tevékenységgel gyanúsított 

személyek figyelése elsősorban az NSZK 

elhárítás vonalán 

III/2-C. 

Alosztály 

– ellenséges tevékenységgel gyanúsított 

személyek figyelése a belső reakció 

elhárításának vonalán 

III/2-D. 

Alosztály 

– ellenséges tevékenységgel gyanúsított 

személyek figyelése a NATO tagállamok 

és más kapitalista államok diplomatái 

között 

III/2-E. 

Alosztály 

– konspirált környezettanulmányok 

készítése 

III/2-F. 

Alosztály 

– külképviselketek épületeinek védelme 

illetve operatív figyelése 

III/2-G. 

Alosztály 

– a figyelést és környezettanulmányozást 

elősegítő technikai és álcázó eszközök 

biztosítása 

III/2-H. 

Alosztály 
– elemzés, értékelés, nyilvántartás 

III/2. Gépjármű – a figyeléshez használt gépkocsik 
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csoport és 

garázs 

szerelése, álcázása 

III/2. Gazdasági 

csoport 
– pénzügyi, költségvetési kérdések 

III./3. “K” 

ellenőrzési Osztály 

III/3-A. 

Alosztály 

– postai küldemények ellenőrzése, az 

ellenséges anyagok terjesztőinek 

felkutatása 

III/3-B. 

Alosztály 

– disszidens táborokba irányuló ill. onnan 

érkező postaforgalom ellenőrzése 

– azonosítás, adatellenőrzés 

III/3-C. 

Alosztály 

– postai küldemények bontása, 

visszazárása, fotózás, technikai feladatok, 

kémiai és fizikai vizsgálatok 

III/3-D. 

Alosztály 

– a szorosan figyeltetett személyek 

küldeményeinek ellenőrzése, másolása 

– a kapitalista országok Budapesten 

működő képviseletei postaforgalmának 

ellenőrzése 

III/3-E. 

Alosztály 
– elemzés, értékelés, koordinálás 

III/3-F. 

Alosztály 

– az ellenőrzött személyek és szervezetek 

küldeményeinek ellenőrzése és kiemelése 

a postai intézményekben 

III./4. “X” 

ellenőrzési Osztály  

III/4-A. 

Alosztály 

– tájékoztatás, továbbképzés, instruktori 

feladatok a megyei szervek 3/a és 3/e 

rendszabályai felett 

III/4-B. 

Alosztály 

– idegen nyelvű, telefon– vagy 

lakáslehallgatás során szerzett anyagok 

feldolgozása, fordítása 

III/4-C. 

Alosztály 

– a telefon– vagy szobalehallgatás során 

keletkezett magyar nyelvű anyagok 

feldolgozása 

III/4-D. – magyar nyelvű anyagok feldolgozása 
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Alosztály 

III/4-E. Önálló 

Csoport 

– a feldolgozó alosztályok kérése alapján 

telefon– és lakáslehallgatási vonalak 

figyelése, rögzítése 

III./5. 

Rádióelhárítási 

Osztály 

III/5-A. 

Alosztály 

– ellenséges hírszerző szervek 

rádióközpontjainak és rádiós ügynökeinek 

felderítése 

III/5-B. 

Alosztály 
– értékelés, iránymérés, nyilvántartás 

III/5-C. 

Alosztály 

– a Magyarországra behatolt rádiós 

ügynökök és rádióállomások elhárítása 

III/5-D. 

Alosztály 

– a kapitalista országok rejtjeles rádió– és 

telexforgalmának lehallgatása 

III/5-E. 

Alosztály 

– a rádiólehallgatás technikai eszközeinek 

biztosítása 

III./6. Személyzeti 

Osztály 

Személyzeti 

Alosztály 
– személyzeti kérdések intézése 

Kutató Csoport 
– az állambiztonsági szervek személyi 

állományának utánpótlása 
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9.3. Rövidítések jegyzéke  

 

 

ÁBTL   Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára  

ADN  Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst, Általános Német 

Hírszolgálat   

ÁFÉSZ   Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet 

AfNS   Nemzetbiztonsági Hivatal, Amt für Nationale Sicherheit  

AGSR  Utasforgalom Biztosításáért Felelős Munkacsoport, Arbeitsgruppe 

Sicherung des Reiseverkehrs  

AKG   Kiértékelő és Koordináló Csoport, Auswerungs- und 

Koordinierungsgruppe  

APF  Útlevélellenőrzési és Körözési Munkacsoport, Arbeitsgruppe 

Passkontrolle und Fahndung   

ASR  Munkacsoport az Utasforgalom Biztosítására, Arbeitsgruppe Sicherung 

des Reiseverkehrs 

ÁVH   Államvédelmi Hatóság  

AZKW  Vám- és Áruforgalmi Hivatal, Amt für Zoll und Kontrolle des 

Warenverkehrs  

BArch   Szövetségi Levéltár, Bundesarchiv 

BELSPED   Belföldi Szállítmányozási Vállalat  

BM   Belügyminisztérium 

BMdI   Szövetségi Belügyminisztérium, Bundesministerium des Innern  

BM KEO    Belügyminisztérium Külföldieket Ellenőrző Osztály  

BM KEOKH  Belügyminisztérium Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hivatal  

BGF KVIF Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 

Idegenforgalmi Főiskolai Kar 

BM NKO    Belügyminisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya 

BM ORFK  Belügyminisztérium Országos Rendőrfőkapitányság  

BND   Szövetségi Hírszerző Szolgálat, Bundesnachrichtendienst 

BNV   Budapesti Nemzetközi Vásár  

BRD  Német Szövetségi Köztársaság, Bundesrepublik Deutschland  

BStU  Az Egykori NDK Állambiztonsági Szerveinek Iratait Kezelő Szövetségi 

Megbízott Hivatala, Bundesbeauftragte der Unterlagen des 
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Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen 

Republik   

CDU  Kereszténydemokrata Únió, Christlich Demokratische Union 

Deutschlands  

CSSR Csehszlovák Szocialista Köztársaság, Tschechoslowakische 

Sozialistische Republik 

CSU   Keresztényszociális Únió, Christlich-Soziale Union   

DDR  Német Demokratikus Köztársaság, Deutsche Demokratische Republik 

FDJ   Szabad Német Ifjúság, Freie Deutsche Jugend 

FDP   Német Szabaddemokrata Párt, Freie Demokratische Partei 

FEP   Forgalom Ellenőrző Pont  

FSzEK   Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

GÜST  Határátkelőhely, Grenzübergangsstelle  

HA   Főosztály, Hauptabteilung  

HIM  Hivatásos nem-hivatalos munkatárs, Hauptamtlicher inoffizieller 

Mitarbeiter   

HPF  Útlevélellenőrzési és Körözési Főosztály, Hauptabteilung Passkontrolle 

und Fahndung  

HV    Főigazgatóság, Hauptverwaltung  

HV A   Hírszerző Főigazgatóság, Hauptverwaltung Aufklärung  

IBUSZ   Idegenforgalmi, Beszerzési, Utaztatási és Szervezési Vállalat 

IKGS  Kultúra és Történelem Dél-Kelet-Európában Intézet, Institut für Kultur 

und Geschichte Südosteuropas  

IM    Nem-hivatalos munkatárs, Inoffizieller Mitarbeiter  

JAT   Ifjúsági Utazási Iroda, Jugend-Auslands-Touristik  

KA    Ellenőrzési megbízás, Kontrollauftrag  

KB    Központi Bizottság  

KEOKH   Belügyminisztérium Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hivatal  

KGB  Állambiztonsági Bizottság, Komityet Goszudarsztvennoj 

Bezopasznosztyi 

KGST   Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa 

KISZ   Kommunista Ifjúsági Szövetség  

KKA   Központi Kémelhárítási Adattár 

KMHB, KMB  Embercsempész bűnbanda, kriminelle Menschenhandlerbande  
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KÜM   Külügyminisztérium 

MNK   Magyar Népköztársaság 

MALÉV   Magyar Légiközlekedési Vállalat  

MASPED   Első Magyar Általános Szállítmányozási Vállalat  

MfS   Állambiztonsági Minisztérium, Ministerium für Staatssicherheit 

MOL   Magyar Országos Levéltár  

MNL OL  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 

MSZMP  Magyar Szocialista Munkáspárt  

NATO   Észak-atlanti Szerződés Szervezete, North Atlantic Treaty Organisation 

NDK    Német Demokratikus Köztársaság 

NSA  Nem-szocialista külföld, Nichtsozialistische Ausland 

NSW   Nem-szocialista világ, Nichtsozialistische Welt  

NVA   Nemzeti Néphadsereg, Nationale Volksarmee  

NSZEP Németország Szocialista Egységpártja, Sozialistische Einheitspartei 

Deutschlands 

NSZK   Német Szövetségi Köztársaság  

OPG, OP   Operatív csoport, Operativgruppe  

OPK   Operatív személyi ellenőrzés, Operative Personenkontrolle   

OSA   Nyitott Társadalom Archívum, Open Society Archive 

OSZK   Országos Széchenyi Könyvtár 

OTS  Operatív technikai részleg, Operativ-Technischer Sektor   

OV    Operatív eljárás, Operativer Vorgang   

PB    Politikai Bizottság   

RDDR  Német Demokratikus Köztársaság Utazási Irodája, Reisebüro der 

Deutschen Demokratischen Republik 

RT    Utazás és Turizmus Részleg, Referat Reisen und Turistik   

RU   Magyar Köztársaság, Republik Ungarn  

SAPMO  Az Egykori NDK Pártjai és Tömegszervezetei Dokumentumainak 

Levéltára Alapítvány, Stiftung Archiv der Parteien und 

Massenorganisationen der ehemailgen Deutschen Demokratischen 

Republik  

SED Németország Szocialista Egységpártja, Sozialistische Einheitspartei 

Deutschlands  
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SFRJ Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság, Sozialistische Föderative 

Republik Jugoslawien   

SOUD, SZOUD  Egyesített Operatív Nyilvántartási Rendszer, Szisztyema 

Objegyinyonnogo Ucsota Dannüh o Protyivnyike  

SPD Németország Szociáldemokrata Pártja, Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands  

SRR   Romániai Szocialista Köztársaság, Sozialistische Republik Rumänien  

SRT  Utas- és Turistaforgalom Biztosításának Részlege, Linie Sicherung des 

Reise- und Touristenverkehrs 

SU   Szovjetúnió, Sovjetunion 

TMB   Titkos megbízott  

TSchSR  Csehszlovák Szocialista Köztársaság, Tschechoslowakische  

Sozialistische Republik  

UGÜ  Tiltott/Illegális határátlépés, Ungesetzlicher Grenzübertritt  

USAP Magyar Szocialista Munkáspárt, Ungarische Sozialistische 

Arbeiterpartei 

UVR   Magyar Népköztársaság, Ungarische Volksrepublik  

VRB  Bolgár Népköztársaság, Volksrepublik Bulgarien  

VRP  Lengyel Népköztársaság, Volksrepublik Polen  

ZAIG  Központi Kiértékelő és Információs Csoport, Zentrale Archivierungs- 

und Informationsgruppe  

ZKG  Szökések és Áttelepülések Megakadályozásáért Felelős Központi 

Koordináló Csoport, Zentrale Koordinierungsgruppe für die 

Bekämpfung von Flucht und Ausreise  

ZOS   Központi Operatív Törzs, Zentrale Operativstab  
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9.4. NDK – MNK államközi és az állambiztonsági szervek között megkötött 

egyezmények, megállapodások jegyzéke  

 

 

1957 

Jogsegélyegyezmény   

 

A Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között a polgári, 

családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában aláírt szerződés. 1958. évi 20. törvényerejű 

rendelet.  1957. október /1958. május. 

 

1958 

Együttműködési megállapodás 

 

Megállapodás a Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma és a Német Demokratikus 

Köztársaság Állambiztonsági Minisztériuma között operatív együttműködésről. 1958. 

május.  

 

1963 

Együttműködési megállapodás 

 

Megállapodás a Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma és a Német Demokratikus 

Köztársaság Állambiztonsági Minisztériuma között operatív együttműködésről. 1963 

május. 

 

1963 

Együttműködési megállapodás 

 

Megállapodás a Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma és a Német Demokratikus 

Köztársaság Állambiztonsági Minisztériuma között a két ország Igazságügyi Minisztériuma 

és Legfőbb Ügyésze egyetértésével a jogsegélyegyezmény végrehajtásából adódó feladatok 

ellátásáról. 1963. június. 

 

1967  

Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segélynyújtási Szerződés 

 

Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segélynyújtási Szerződés a Magyar 

Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között. 1967. évi V. törvény. 1967 

május.  

 

1967 

Kormányközi szerződés 

 

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya ás a Német Demokratikus Köztársaság 

Kormánya között fiatal magyar dolgozóknak a Német Demokratikus Köztársaság 

szocialista üzemeiben szakmai gyakorlati tapasztalatok szerzése céljából történő ideiglenes 

foglalkoztatásáról. 1967. május.  
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1969 

Egyezmény  

 

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság 

Kormánya között a két ország állampolgárainak vízummentes utazásának megkönnyítése 

érdekében. 1969. június. 

 

1973 

Kormányközi szerződés meghosszabbítása 

 

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya 

között a két ország szocialista üzemeiben fiatal dolgozók szakmai képzése és gyakorlati 

tapasztalat-szerzés céljából történő ideiglenes foglalkoztatásban való együttműködésre 

kötött egyezmény meghosszabbítása. 1973. május.  

 

1977 

Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segélynyújtási Szerződés megújítása 

 

Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segélynyújtási Szerződés megújítása és 

megerősítése a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között.1977. 

évi II. törvény. 1977. március.  

 

1977 

Jogsegélyegyezmény megerősítése 

 

A Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között a polgári, 

családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában aláírt szerződés módosítása és megerősítése.  

 

1981  

Együttműködési megállapodás 

 

Megállapodás a Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma és a Német Demokratikus 

Köztársaság Állambiztonsági Minisztériuma között operatív együttműködésről.  
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9.5. Összefoglaló statisztikai adatok  

 

Összefoglaló adatok a magyarországi idegenforgalom, a Magyarország területén tiltott 

határátlépést elkövető NDK állampolgárok, valamint az MfS magyarországi operatív 

csoportjának és a két baráti állambiztonsági szerv együttműködésére vonatkozóan, 1960-

1989. 
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1960 1.049.224 373.924 114.778 560.522 8.024 29.449 0 0 0 n.a. n.a. 0 0 0 0 0 

1961 673.392 336.696 328.757 9.909 41.300 0 0 0 n.a. n.a. 0 0 0 0 0 

1962 927.950 495.640 121.985 310.325 14.472 41.229 11 n.a. 10 n.a. n.a. 0 0 0 0 0 

1963 1.169.376 656.391 176.652 336.333 31.772 53.586 25 n.a. 25 96 90 0 0 0 0 0 

1964 2.955.726 2.204.226 253.919 497.581 53.447 75.264 32 n.a. 36 65 70 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

1965 3.270.627 2.036.706 417.278 816.643 71.407 97.555 68 33 82 66 61 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

1966 3.026.000 2.536.000 490.000 1.422.400 n.a. 91.829 116 47 112 89 57 n.a. n.a. n.a. 250 n.a. 

1967 4.336.000 3.837.000 499.000 1.332.000 147.824 222.997 103 45 105 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

1968 4.307.210 3.778.589 528.621 1.495.000 151.773 246.345 63 n.a. 63 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

1969 6.069.151 5.460.953 608.198 2.065.000 168.868 221.130 113 n.a. 113 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
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1970 6.319.617 5.584.060 735.557 2.279.199 205.571 308.289 98 39 98 n.a. n.a. n.a. 8 145 541 49 

1971 6.105.474 5.230.099 875.375 1.935.384 266.798 424.078 122 44 121 420 26 3 7 177 n.a. 117 

1972 6.386.068 5.397.877 988.191 2.732.088 315.799 490.653 167 32 150 347 58 5 17 175 n.a. n.a. 

1973 7.240.620 6.130.811 1.109.809 3.390.203 338.765 511.232 143 26 n.a. 127 61 n.a. 47 n.a. n.a. 41 

1974 8.290.000 7.110.000 1.180.000 3.599.000 381.995 659.901 117 26 116 163 113 n.a. 48 n.a. n.a. 45 

1975 9.404.000 8.238.000 1.166.000 4.371.000 352.018 784.771 90 n.a. 82 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

1976 9.910.000 8.720.000 1.190.000 4.247.000 353.097 827.313 82 n.a. 73 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

1977 12.450.000 11.117.000 1.333.000 5.111.000 383.307 968.955 144 n.a. 125 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

1978 16.960.000 15.276.000 1.684.000 6.776.000 524.706 1.107.638 181 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

1979 15.123.000 13.043.000 2.080.000 5.045.000 571.872 1.318.958 202 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
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1980 13.996.000 12.052.000 1.944.000 2.720.000 516.000 1.274.000 206 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

1981 14.841.000 12.525.000 2.316.000 2.205.000     602.265    1.798.994 149 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

1982 9.832.000 7.125.000 2.707.000 1.891.000     684.080    1.341.761 231 n.a. n.a. 166 86 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

1983 10.463.000 7.521.000 2.942.000 2.015.000 703.262 1.032.542 179 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

1984 13.429.000 9.910.000 3.519.000 2.671.000 816.091 1.262.763 153 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

1985 15.126.000 11.377.000 3.749.000 3.033.000 898.835 1.314.429 188 62 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

1986 16.646.000 12.567.000 4.079.000 3.333.000 861.650 1.430.827 204 70 n.a. n.a. n.a. 8 n.a. n.a. n.a. n.a. 

1987 18.953.000 13.519.000 5.434.000 3.586.000 1.097.074 1.621.029 314 83 n.a. n.a. n.a. 8 n.a. n.a. n.a. n.a. 

1988 17.965.000 11.589.000 6.376.000 3.577.000 1.277.975 1.637.882 397 210 n.a. n.a. n.a. 8 n.a. n.a. n.a. n.a. 

1989 24.919.000 17.189.000 7.730.000 4.788.000 1.611.831 1.573.375 553 212 n.a. 117 110 7 18 n.a. n.a. n.a. 

 

                                                           
i
 Forrás: Belügyi Szemle, 1969/5. szám, p.3-9., Statisztikai Évkönyv 1959. KSH, Budapest, 1960., Statisztikai Évkönyv 1961. KSH, Budapest, 1962.; Idegenforgalmi Statisztika. KSH, Budapest, 1973., Idegenforgalmi Statisztika. KSH, Budapest, 1975., Belügyi 

Szemle, 1966/5. szám, p. 16-18., Belügyi Szemle, 1967/5. szám, p. 12., Belügyi Szemle, 1968/2. szám, p. 3., Belügyi Szemle. 1969. 5. szám, p. 3.; Idegenforgalmi Statisztika, KSH, Budapest, 1973., Idegenforgalmi Statisztika, KSH, Budapest, 1979.,  

Idegenforgalmi Évkönyv, 1985, KSH, Budapest, 1986.; Idegenforgalmi Évkönyv, 1986, KSH, Budapest, 1987.; Idegenforgalmi Évkönyv, 1989, KSH, Budapest, 1990.  Olyan éveknél, ahol a KSH és a BM KEOKH adatai is rendelkezésre állnak, a KSH adatokat 

vettem figyelembe. A különböző kiadványokban az egyes adatok eltérő pontossággal vannak megadva, így a pontos adatok mellett az ezer főre kerekített adatok is előfordulnak.  
ii
 Az idegenforgalmi statisztikában megkülönböztetik az átutazókat és a turistákat: az átutazók 24 órán belül elhagyják az országot. In: Idegenforgalmi Statisztika. KSH, Budapest, 1973. p.6.; 1960-1965-ig a beutazó és az átutazó külföldiek száma külön értendő, 

az átutazók száma nem szerepel a beutazó szocialista és nem szocialista külföldiek számában. In: Belügyi Szemle. 1969/5. szám, p. 3. 
iii

 Az ingadozó adatokat minden bizonnyal a különböző kategóriák keveredése okozza, egyes évekénél csak a turista céllal Magyarországra érkező NSzK állampolgárokat rögzítették, míg máskor az összes be-, illetve átutazó állampolgár utazási adatai is 

összevontan szerepelnek a statisztikákban. Idegenforgalmi Adattár. KSH, Budapest, 1966.; Statisztikai Évkönyv, 1968. KSH, Budapest, 1969.; Idegenforgalmi Statisztika, 1974. KSH, Budapest, 1975.; Idegenforgalmi Statisztika, 1979. KSH, Budapest, 1980.; 

Statisztikai Évkönyv, 1980. KSH, Budapest, 1980.; Idegenforgalmi Évkönyv, 1986. KSH, Budapest, 1987.; Idegenforgalmi Évkönyv, 1989. KSH, Budapest, 1990. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
iv
 Az ingadozó adatokat minden bizonnyal a különböző kategóriák keveredése okozza, egyes évekénél csak a turista céllal Magyarországra érkező NSzK állampolgárokat rögzítették, míg máskor az összes be-, illetve átutazó állampolgár utazási adatai is 

összevontan szerepelnek a statisztikákban. BStU MfS HA VI. Nr. 17027. p.151.; BStU MfS HA VI. Nr. 15719. p.21., p.32.; BStU MfS HA IX. Nr. 17669. p.82.; ÁBTL BM HÖR 00347/8. 1989. június 15.; Idegenforgalmi Adattár. KSH, Budapest, 1966.; 

Statisztikai Évkönyv, 1968. KSH, Budapest, 1969.; Idegenforgalmi Statisztika, 1974. KSH, Budapest, 1975.; Idegenforgalmi Statisztika, 1979. KSH, Budapest, 1980.; Statisztikai Évkönyv, 1980. KSH, Budapest, 1980.; Idegenforgalmi Évkönyv, 1986, KSH, 

Budapest, 1987.; Idegenforgalmi Évkönyv, 1989. KSH, Budapest, 1990.  
v
 A tiltott határátlépés kísérlete miatt rögzített esetekbe gyakran beleszámították a határsávban visszafordított személyeket is, akik ellen azonban nem indult eljárás. Az 1989-es évre vonatkozó adatok csak az év első hat hónapjára vonatkoznak, július 1-ig 

érvényesek. BStU MfS Sekr.d.Min. Nr. 1435.; BStU MfS HA IX. Nr. 4385.; BStU MfS HA VI. Nr. 4387.; BStU MfS HA IX. Nr. 17669. ; BStU MfS HA IX. Nr. 4671.; ÁBTL 1.11.9. 40. doboz J/3.; ÁBTL 1.11.9. 34-154/1973.; ÁBTL 1.11.9. 34-120/1984.   
vi
 Az 1989-es évre vonatkozó adatok csak az év első hat hónapjára vonatkoznak, július 1-ig érvényesek. BStU MfS Sekr.d.Min. Nr. 1435.; BStU MfS HA IX. Nr. 4385.; BStU MfS HA VI. Nr. 4387.; BStU MfS HA IX. Nr. 17669. ; BStU MfS HA IX. Nr. 4671.; 

BStU MfS HA VI. Nr. 17030.  
vii

 Az iratok alapján nem sikerül magyarázatot találni arra a különbségre, ami a tiltott határátlépés kísérletét elkövető és az MfS magyarországi képviselőinek átadott NDK állampolgárok száma között áll fenn. Az 1989-es évre vonatkozó adatok csak az év első 

hat hónapjára vonatkoznak, július 1-ig érvényesek. BStU MfS Sekr.d.Min. Nr. 1435.; BStU MfS HA IX. Nr. 4385.; BStU MfS HA VI. Nr. 4387.; BStU MfS HA IX. Nr. 17669. ; BStU MfS HA IX. Nr. 4671.; BStU MfS Abt. X. Nr. 99.; ÁBTL 1.11.9. 34-

154/1973. ; ÁBTL 1.11.9. 34-322/1973. 
viii

 Az átadott információk száma alapvetően a Magyarországon tartózkodó NDK és NSzK állampolgárokra vonatkozik, pl. a hírszerző szervek által megosztott információkat ezen adatoktól külön tartották nyilván. BStU MfS Sekr.d.Min. Nr. 1435.; BStU MfS 

HA VI. Nr. 17027.; BStU MfS HA VI. Nr. 17028.; BStU MfS HA VI. Nr. 15720.; BStU MfS HA VI. Nr. 15719.; BStU MfS HA VI. Nr. 4387.; BStU MfS HA VI. Nr. 17030.; BStU MfS Abt. X. Nr. 99.; BStU MfS Abt. X. Nr. 1631.   
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x
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