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I.

A BM. „II/3. Csoport” feladata:

1. Megvédeni a M agyar Népköztársaság B elügym inisztériu
mának — a BM. „II/3. Csoport” elhárítási hatáskörébe tartozó — 
személyi állom ányát az im perialista hírszerző szervek ügynökei
nek és a belső reakciós elemek behatolásától.

2. Időben felderíteni, megakadályozni és félbeszakítani az 
állományba befurakodott im perialista hírszerző szervek és belső 
reakciós erők ügynökeinek tevékenységét, aknam unkáját. To
vábbá felderíteni és leleplezni az állományon belül bűncselekm é
nyeket elkövető személyeket.

3. Felkutatni az állományon belüli ellenséges nézeteket, azok 
forrásait és kím életlen harcot folytatni ezen nézetek elterjedése 
ellen és felszámolása érdekében.

4. Rendszeresen és időben tájékoztatni az illetékes pártszer
veket, a m iniszterhelyettes és parancsnok elvtársakat az ellenség 
tevékenységéről és a fontosabb, politikai jellegű eseményekről.

A BM. " II/3. Csoport” a BM. II. Főcsoportfőnökség, a Bün
tetésvégrehajtás, a Tűzrendészet, a Futárszolgálat, a III/3. Osz
tály, a Külügyi Osztály, a Sportosztály, a Dózsa Sportegyesület ,
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a Tanulm ányi és Módszertani Osztály, a gazdasági és egészségügyi 
szervek központi, valam int vidéki egységeinél objektum i és te rü
leti elv alapján szervezi meg az elhárítást és feladatainak végre
hajtása érdekében jogosult:

a) Titkos állambiztonsági eszközöket alkalmazni, ezen keresz
tül biztosítani az ellenséges tevékenységre irányuló tervek időbeni 
felderítését, megelőzését és megakadályozását. A BM. „II/3. Cso
port” az ellenség elleni eredményes harc megszervezése érdeké
ben több titkos eszközt alkalmazhat, amelyek alapvető operatív 
eszközök.

Ügynökségét általában hazafias alapon építi, m elynek szerve
zését, felhasználását, az ellenség elleni harcban való alkalmazását 
operatív alapelvek és szabályok határozzák meg. Ezek betartása 
úgy a vezetők, m int valam ennyi elhárító tiszt kötelessége.

b) Az ügynökség m ellett jogosult továbbá olyan titkos opera
tív eszközök igénybevételére, m int a konspiratív házkutatás, a 
külső figyelés, a szoba- és telefon-lehallgatás, a levélellenőrzés, 
a titkos úton készített környezettanulm ány, az illetékes — arra 
jogosult — vezetők jóváhagyásával.

c) A BM. „II/3. Csoport” jogosult — az adott operatív hely
zettől függően — a fenti titkos eszközöket külön-külön, vagy 
együttesen felhasználni és kötelességük azok titkosságát minden 
körülm ények között megvédeni. A titkos operatív eszközökön 
keresztül beszerzett adatok nyilvánosságra nem hozhatók, jogi 
erővel nem bíró bizonyítékok és a vizsgálat feladata, hogy az 
ilyen úton szerzett adatokat bíróság elé tárható jogi erejű  bizonyí
tékokká tegye.

d) A csoport jogosult ügynöki bizalmas nyomozást folytatni 
olyan személyek, vagy csoportok ellen, akik elsődleges — de ellen
őrzött — adatok szerint szervezett ellenséges tevékenységet fejte
nek ki.

e) Jogosult továbbá az ügynöki bizalmas nyomozás alá vont és 
szabályos operatív feldolgozással bíró személyekkel szemben — ha 
megfelelő törvényes bizonyítékok állnak rendelkezésre — az ille
tékes m iniszterhelyettes és parancsnok elvtársakkal egyetértés
ben, az ellenséges tevékenység megszakítása érdekében őrizetbe
vételt javasolni a BM. Fegyelmi Osztályának.

f) A BM. „II/3. Csoport” vezetője szükség szerint tájékoztassa 
a Belügyminisztérium párt-végrehajtóbizottságát az elhárítás 
során az egyes párttagokkal szemben felmerülő problémákról.
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g) A BM. „II/3. Csoport” központi és megyei beosztottai ta r t
sanak rendszeres kapcsolatot a BM. III. Főcsoportfőnökség illeté
kes elhárító és felderítő szerveivel.

h) A BM. H atárőrség és Belső Karhatalom , valam int a Lég
oltalom Országos Parancsnokság szerveinek elhárításával a BM. 
III/IV. Csoportfőnökség foglalkozik.

A BM. „II/3. Csoport” alárendeltsége és szervezeti felépítése:

1. A BM. „II/3. Csoport” állományilag, fegyelmileg és sszak
mai irányítás szempontjából a BM. II. Főcsoportfőnökség vezető
jének van közvetlenül alárendelve.

2. A BM. „II/3. Csoport” létszáma:

Csoportvezető: 1 fő
Csoportvezető-helyettes: 1 fő
Operatív ny ilván tartó : 1 fő
A dm inisztrátor: 2 fő
Főoperatív beosztott: 36 fő

összesen: 41 fő

3. Az elhárító tisztek munkaterületének megoszlása:

BM. II. Főcsoportfőnökség: 2 fő
Büntetésvégrehajtás Parancsnoksága, Budapesti

börtönök: 2 fő
BM. Anyagi és Technikai Főosztály, valam int

külső szervei: 2 fő
BM. Terv és Pénzügyi Főosztály, központi konyha,

Futárszolgálat: 1 fő
BM. egészségügyi szervek, Központi Klub, üdül

tetés: 1 fő 
BM. Tanulm ányi és M ódszertani Osztály, az irá

nyítása alá tartozó iskolákkal:  1 fő 
BM. III/3. Osztály, BM. Külügyi Osztály:  1 fő 
BM. Sportosztály és a Dózsa S. E. sportolói:  2 fő 
BM.Országos Tűzrendészeti Parancsnokság, Buda

pesti Tűzrendészeti Osztály:  1 fő 
Budapesti Rendőrfőkapitányság és külső szervei:  4 fő 
Pest megyei BM. szervek:  1 fő
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Komárom megyei BM. szervek: 1 fő
Győr-Sopron megyei BM. szervek: 1 fő
Vas megyei BM. szervek: 1 fő
Veszprém megyei BM. szervek: 1 fő
Fejér megyei BM. szervek: 1 fő
Zala megyei BM. szervek: 1 fő
Somogy megyei BM. szervek: 1 fő
Tolna megyei BM. szervek: 1 fő
Baranya megyei BM. szervek: 1 fő
Bács-Kiskun megyei BM. szervek: 1 fő
Csongrád megyei BM. szervek: 1 fő
Békés megyei BM. szervek: 1 fő
Szolnok megyei BM. szervek: 1 fő
Nógrád megyei BM. szervek: 1 fő
Heves megyei BM. szervek: 1 fő
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei BM. szervek 1 fő
Hajdú-B ihar megyei BM. szervek: 1 fő
Szabolcs-Szatmár megyei BM. szervek: 1 fő

II.

1. A BM. „II/3. Csoport” vezetőjének feladata:

Hathónapos m unkaterv alapján szervezi, irányítja és ellen
őrzi a BM. „II/3. Csoport” beosztottainak m unkáját.

Félévenként írásbeli beszámolót, jelentést készít a csoport 
m unkaterületéről, elért eredm ényeiről és hiányosságairól.

Félévenként operatív értekezleten értékeli az elhárító munka 
helyzetét és meghatározza a jóváhagyott m unkaterv alapján a kö
vetkező félév feladatait. Az értekezlet idejét köteles előre bejelen
teni és beszámolóját a II. főcsoportfőnöknek jóváhagyásra felter
jeszteni.

A II. főcsoportfőnök által történő beszámoltatás m ellett köte
les az illetékes m iniszterhelyetteseknek és országos parancsnokok
nak esetenként tájékoztatást nyújtani az irányításuk alá tartozó 
szerveknél észlelt esetleges ellenséges aknam unkáról, hiányos
ságokról.

Beszervezéseket, "K “- és „T”-lakás létesítéseket engedélyez.
A beszervezéseket az elhárítás alá tartozó központi állományból
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a csoport vezetőjének javaslata alapján a II. főcsoportfőnök, 
vidéken a főkapitánnyal egyetértésben a csoport vezetője enge

délyezi.
Az ügynöki bizalmas nyomozás bevezetéséhez, az MSZMP 

KB. Titkársága 1958. február 14-i határozatának megfelelően, ki 
kell kérni az illetékes párt-végrehajtóbizottság első titkárának 
engedélyét, majd jelentést kell tenni az illetékes m iniszterhelyet
tesnek.

Az ügynöki bizalmas nyomozás megkezdéséhez a hivatásos 
legénységi állomány és a tiszthelyettesek esetében a csoport veze

tőjének, tisztek esetében pedig a II. főcsoportfőnök jóváhagyása 
szükséges.

Az ügynöki bizalmas nyomozás befejeztével a II. főcsoport
főnök jóváhagyása és az illetékes m iniszterhelyettes, illetve pa

rancsnok elvtársak egyetértése u tán  engedélyezi az ügy vizsgálat 
lefolytatása céljából történő átadását a BM. Fegyelmi Osztálynak.

Jogosult a BM. „II/3. Csoport” költségvetése alapján igényelt 
összegből kifizetéseket engedélyezni az ügynöki operatív munka 
végzése során felm erült kiadások fedezésére.

2. A BM. „II/3. Csoport” helyettes vezetőjének feladata:

Akadályoztatása esetén helyettesíti a csoport vezetőjét.
Közvetlenül irányítja  a vidéki elhárító tisztek m unkáját.

3. Az elhárító tisztek feladatai, jogai és kötelességei:

Mind a központban, mind a terü leten  a részükre kijelölt ob
jektum okban végzik a BM. ,,II/3. Csoport” feladataiból rájuk há
ruló elhárító m unkát.

A területi elhárítok szolgálati helye az illetékes megye te rü
letén van. A megyei rendőrfőkapitányságon területi elv szerint 
dolgozik a Rendőrség, a Büntetésvégrehajtás, a Tűzrendészet me
gyei szervei felé.

Bár a területi szervek vezetőinek, parancsnokainak az elhárító 
tisztek nincsenek alárendelve, kötelesek a szervek vezetőit rend

kívüli esetekben azonnal, egyébként havonta az elhárítás helyze
téről tájékoztatni.

A területi elhárítok kötelesek esetenként beszámolni az ille
tékes megyei párt-végrehajtóbizottság Adm inisztratív Osztály 
vezetőjének az elhárítás helyzetéről.
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Jogosultak az állomány tagjaival szemben operatív feldolgozó 
m unkát folytatni az MSZMP K. B. Titkársága 1958. február 14-i 
határozatának, az idevonatkozó belügym iniszteri és belügy
m iniszter-helyettesi parancsoknak, utasításoknak megfelelően.

Operatív technika, figyelés, levélellenőrzés, környezettanul
mány alkalmazására javaslatot tenni az előírásoknak megfelelően.

A csoport beosztottainak m unkájuk során joguk van a hatás
körükbe tartozó beosztottak személyi anyagaiba betekinteni, 
m unkájukról, m agatartásukról az illetékes parancsnokoktól véle
m ényt kérni.

Jogosultak továbbá egyes kérdéseket személyesen leellen
őrizni és ennek érdekében az általuk tarto tt objektum ban levő. az 
adott üggyel kapcsolatos titkos iratokba betekinteni.

Ha olyan kompromittáló adatok m erülnek fel, amelyek fe
gyelmi eljárás m egindítására alkalmasak, azokat — vezetői jóvá

hagyás u tán  — a fegyelmi eljárás elrendelésére jogosult parancs
noknak írásban jelentsék.

Amennyiben a felm erült adatok alapján fegyelmi eljárást in
dítani nem lehet, azt — ugyancsak vezetői jóváhagyás után — az 
illetékes parancsnoknak, illetve a személyzeti szerveknek hozzák 
tudomására, akik saját hatáskörükben bírálják el az anyag felhasz
nálásának m ódját és m értékét.

Az elhárító tisztek kötelesek m unkájukat úgy végezni, hogy 
azzal elősegítsék az általuk biztosított szerveknél az éberség foko
zását.

III.

A BM. „II/3. Csoport” nem folytathat elhárító munkát:

1. A központi állományon be lü l:
az országos parancsnokokra és helyetteseikre, 
a főosztályvezetőkre és helyetteseikre, az osztályveze

tőkre.
2. Vidéki szerveknél:

a főkapitányokra és helyetteseikre.
Amennyiben a fenti beosztásokban levő vezetőkre feldolgo

zás alapját képező adat ju t tudom ásukra, azt azonnal jelentsék a
II. főcsoportfőnöknek és ezzel egyidejűleg az illetékes m iniszter
helyettesnek.
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A EM. „II/3. Csoport” nem folytathat elhárító m unkát a BM. 
III. Főcsoportfőnökség, a személyzeti szervek és a BM. Titkárság 
felé. Amennyiben a fenti szervek beosztottaira adatok m erülnek 
fel, úgy az illetékes m iniszterhelyettest, a BM. III. főcsoportfőnö
köt, a BM. Titkárság vezetőjét kell tájékoztatni.

A BM. szerveknél működő függetlenített, választott pártfunk
cionáriusokkal kapcsolatban a BM. „II/3. Csoport” operatív el
hárító m unkát nem folytathat.

A jelen ügyrend kiadásával egyidejűleg az 1959. évi 8. számú 
m iniszteri parancs melléklete hatályát veszti.

Budapest, 1962. szeptember 21.

KŐRÖSI GYÖRGY r .  e z r .
miniszterhelyettes

Felterjesztve: miniszter elvtársnak.
Kapják: miniszterhelyettesek,

III. főcsoportfőnök-helyettes,
III/I., III/II., III/III., III/IV., III/V. csoportfőnökök, 
II/I., II/II. csoportfőnökök,
II/3. csoport,
megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok.

Tartalmaz: 7 oldalt.
Készült: 50 példányban.
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