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Szám: 10-21/10/1969.

A M agyar N épk öztársaság  
b e lü g y m in isz ter én ek  

0010. szám ú
P A R A N C S A

B udapest, 1969. jú l iu s  30-án

Tárgy: a III/I. Csoportfőnökség N yilvántartási Szabályzatának 
kiadása.

A BM. III/I. Csoportfőnökség feladatai megkövetelik m ind a 
külföldi és hazai hálózat, m ind a hírszerzés szem pontjából jelen
tős személyek, ügyek, címek, objektumok, intézkedések fokozott 
védelmét, a konspirációs és biztonsági szabályok szigorú be
tartását.

A jól szervezett nyilvántartás elősegíti a módszeres hálózat- 
építő m unkát, egységes rendszerben nyilvántartja, rendszerezi és 
figyelemmel kíséri a BM. III/I. Csoportfőnökség hálózatát, a fel
dolgozás a la tt álló beszervezési jelölteket, a hálózati személyek 
operatív szempontból jelentős kapcsolatait, a hírszerzés vonat
kozásában fontos ellenséges címeket, objektum okat és aktív in
tézkedéseket. Elősegíti a csoportfőnökségen belül az együttm ű
ködést és hathatósan segíti az operatív m unka jobb megszerve
zését.

A jelenleg érvényben levő N yilvántartási Szabályzat m ár 
nem  felel meg a biztonsági és konspirációs követelményeknek. 
Nem biztosítja kielégítő módon a külföldi ügynökök védelmét, 
nem  tükrözi az operatív m unkában és ezen keresztül az operatív 
nyilvántartás egyes módszereiben bekövetkezett változásokat.

A hálózat védelme, a konspiráció és biztonsági követelmé
nyek fokozottabb betartása, a hírszerző m unka során keletkezett
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anyagok megfelelő dossziérendszerbe foglalása, a gyors és pon
tos adatszolgáltatás és a nyilvántartási fegyelem betartása érde
kében kiadom

A BM. III/I. CSOPORTFŐNÖKSÉG 
NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZATÁT.

A szabályzatban foglalt rendelkezések betartása, a BM. 
III/I. Csoportfőnökség operatív nyilvántartásának fejlesztésére 
kitűzött célok elérése érdekében

m e g p a r a n c s o l o m :
1. A BM. III/I. Csoportfőnökség vezetője szervezze meg és 

ellenőrizze a szabályzatban foglaltak m aradéktalan végrehaj
tását.

2. A szabályzatot a BM. III/I. Csoportfőnökség belső szakmai 
továbbképzése keretében tegyék oktatás tárgyává, gondoskodja
nak arról, hogy azt m inden vezető és beosztott alaposan meg
ismerje.

3. A BM. III/I. Csoportfőnökség operatív nyilvántartása ré 
sze a BM. III. Főcsoportfőnökség operatív nyilvántartási rend
szerének. A BM. III/2. Osztály vezetője adja meg a szükséges 
szakirányítást, gyakoroljon szakfelügyeletet a BM. III/I. Cso
portfőnökség operatív nyilvántartó ja felett. Tartson szoros kap
csolatot a BM. III/I. Csoportfőnökség vezetőjével az újabb mód
szerek bevezetése, valam int a felm erülő hiányosságok kiküszö
bölése érdekében.

4. Jelen N yilvántartási Szabályzat 1969. július 1-én lép ha
tályba. Ezzel egyidejűleg a 006/1962. számú m iniszteri parancs
csal kiadott operatív N yilvántartási Szabályzatot hatályon kívül 
helyezem.

5. A BM. III/I. Csoportfőnökség vezetője gondoskodjék a ha
tályon kívül helyezett operatív N yilvántartási Szabályzat bevo
násáról és a TÜK. vonatkozó rendelkezései szerinti megsemmisí
téséről.

BENKEI ANDRÁS s. k.
belügym iniszter

Kapják: A Szabályzat elosztója szerint.
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I. FEJEZET

A nyilvántartás rendszere 
és eszközei
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A NYILVÁNTARTÁS r e n d s z e r e

1. A III/I. Csoportfőnökség nyilvántartó ja név szerinti nyil
ván tartást vezet a csoportfőnökség külföldi és hazai hálózatáról 
(élő, kizárt, p ihentetett, leszakadt, áruló ügynök, titkos m unka
társ, levélcím tulajdonos, K. és T. lakás), beszervezési jelöltekről, 
külföldi társadalm i kapcsolatokról, valam int élő és ira ttári dossziékban

 szereplő mindazon személyekről, akik a hírszerzés nyil
vántartási kategóriájába tartoznak. A K. és T. lakásokat cím sze
rint is nyilvántartja.

2. Név szerint ny ilvántartja  az ügydossziékban szereplő sze
m élyek operatív szempontból jelentős külföldi és magyarországi 
kapcsolatait.

3. Naplóban vezeti az ügy- és objektumdossziékat fedőnév 
és szám szerint.

4. Ország és hírszerző vonalak szerinti csoportosításban -  
kutatási célból -  ny ilvántartja  a kizárt hálózati személyeket, az 
irattározott ügydossziékban szereplő személyeket.

5. N yilvántartást vezet az ellenséges címekről, objektum ok
ról, intézm ényekről és szervezetekről.

2. §

A NYILVÁNTARTÁS e s z k ö z e i  

1. Kartonok:
a) 5-ös karton a hálózat, valam int jelentős kül- és belföldi 

kapcsolataik, az objektum, aktív intézkedések, rendkí
vüli esem ények és ügydossziékban szereplő személyek, 
valam int a külföldi operatív társadalm i kapcsolatok 
nyilvántartására.

1. §
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b) Figyelőkarton a kül- és belföldi tippek nyilvántartására 
(akikre még nem nyito ttak  ügydossziét).

c) 7-es karton az MNK. és a szocialista országok ellen el
lenséges tevékenységet folytató személyek, intézm é
nyek, szervezetek és objektum ok cím szerinti nyilván
tartására, országok és városok szerinti csoportosításban.

d) 11-es karton ellenséges szervezetek, intézm ények és 
objektumok név szerinti nyilvántartására.

e) Egységes karton a központi nyilvántartó  (III/2.) osztá
lyon alap- és kutató nyilvántartásba vett személyekre.

f) 1-es karton a dossziék nyilvántartására szám sorrendben 
(a nyilvántartóban tö ltik  ki).

g) Tárgyi postaláda nyilvántartó  karton:
M inden tárgyi postaládát a cím és a helyszín pontos 
megjelölésével nyilvántartásba kell venni a rendszere
síte tt kartonon.
A nyilvántartó  a postaládákat ország és cím szerint 
ta rtja  nyilván.
A tárgyi postaláda fényképét, helyszínrajzát és a létesí
tésével kapcsolatos egyéb anyagokat a hálózati ügy
dosszié „B.”-ben kell elhelyezni.
A helyszín kiválasztása u tán  -  a dokum entálás előtt -  
a postaláda cím et kötelezően priorálni kell a nyilván
tartásban.
A postaláda m egszüntetését a nyilvántartónak le kell 
jelenteni, ahol a változást a kartonon átvezetik.

2. Egyéb kartonok és eszközök:
K ategóriakarton az ira ttárba  helyezett ügydossziékban sze

replő személyek nyilvántartására, országok szerinti csoportosí
tásban (amelyik ország terü letén  lehetősége van, illetve felhasz
nálható).

Fedőnév nyilvántartás az azonos fedőnév többszöri felhasz
nálásának és az abból eredhető dekonspiráció megakadályozása 
céljából ABC. sorrendben a csoportfőnökség kül- és belföldi ügy
nökeiről, titkos m unkatársairól, K. és T. lakás- és levélcím tulaj
donosairól, aktív intézkedések és ügydossziékban szereplő szemé
lyekről, objektumdossziékról, valam int a rendkívüli események 
dossziékról.

A fedőneveket az erre a célra készített fedőnévtárból a nyil
vántartó adja. Francia, olasz, spanyol nyelvterületen  ném et, -
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arab, ném et nyelvterületen angol, -  egyéb nyelvterületen fran
cia, -  a hazai személyek esetében magyar fedőnevet kell hasz
nálni.

Speciális karton. A nyilvántartó  személyi kartoték nyilván
ta rtás t vezet a hírszerző tisztek nevén szereplő dossziékról. 
A kartonrendszer segítségével ellenőrzi a kihelyezésre, áthelye
zésre, vagy leszerelésre kerülő hírszerző tisztek dossziékkal tö r
ténő elszámoltatását.

3. Dossziék:
Ügydosszié „B.” a bel- és külföldi ügynökök, titkos m unka

társak, levélcímtulajdonosok, K. és T. lakások, külföldi operatív 
társadalm i kapcsolatok és beszervezési jelöltek nyilvántartására, 
továbbá olyan ellenséges személyek nyilvántartására, akiknek 
ügyében operatív feldolgozó m unkát folytatnak.

Ügydosszié „M.” az ügydossziéban szereplő személyektől 
származó jelentések, dokum entumok és találkozó jelentések 
gyűjtésére.

Aktív intézkedések dossziéja m eghatározott személyekkel, 
szervekkel, tém ákkal kapcsolatban végrehajtott, vagy tervezett 
aktív  intézkedések anyagainak gyűjtésére.

Objektumdosszié azokra a politikai, gazdasági, tudományos 
objektum okra, em igráns és ellenséges titkosszolgálati szervekre, 
m elyeknek feldolgozása és ellenőrzése hírszerzési szempontból,
-  továbbá a kapitalista országokban működő külképviseleti 
szerveinkre, m elyeknek feldolgozása, ellenőrzése és védelme el
hárítási szempontból -  a III/I. Csoportfőnökség feladata.

Rendkívüli események dossziéja m inden olyan, a kapitalista 
országok terü letén  történ t, vagy történő eseményről, amely az 
MNK. érdekeit állambiztonsági szempontból érinti (árulás, tám a
dás, provokáció személy, vagy az MNK. objektum a ellen, olim
pia, VIT., ipari kiállítás biztosítása külföldön stb.).

4. Nyomtatványok:
Napló nyitószámos és ira ttá ri az ügy- és objektumdossziék 

fedőnév és szám szerinti nyilvántartására.
Határozatok (rendszeresített nyom tatvány):

a) a dossziék átadására a III/I. Csoportfőnökségen, illetve 
társ-csoportfőnökségeknek történő átadás-átvétel ese
tén.

b) a személyek központi (III/2.) nyilvántartásba vételére 
és törlésére.
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Kérdőjegy a nyilvántartási kartonrendszerekben történő 
priorálásra.

Értesítő lap a nyilvántartásban szereplő személyek priorá
lásáról.

Egyéb nyom tatványok: tartalom jegyzék, betűsoros névm u
tató, betekintőlap, adatlap, anyagi ju ttatásról, költségtérítés
ről kim utatás, az ügydossziékban szereplő szem élyeket ismerők 
névsora. Tiltónévjegyzékre felvétel, illetve törlési határozat.
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II. FEJEZET

A BM. III/I. Csoportfőnökség 
ügyeinek nyilvántartása
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FIGYELŐZTETÉS

1. Külföldi állampolgárokat, hontalanokat, külföldön élő 
m agyar állampolgárokat, akiket beszervezés, vagy egyéb operatív 
célból feldolgozás alá vonunk, valam int

2. a külképviseletekre kihelyezésre kerülőket, ösztöndíjaso
kat, 6 hónapnál hosszabb időre külföldre utazó szakembereket, 
külföldi célszemélyekhez, objektumokhoz utazók közül azokat, 
akiket kihelyezésük, illetve kiutaztatásuk alkalmával hálózati 
szem élyként akarunk foglalkoztatni, a párhuzamos feldolgozó 
m unka és a biztonsági követelm ények érdekében a feldolgozás 
beindításával egyidőben a III/I. Csoportfőnökség és a III/2. Osz
tály  hálózati nyilvántartásában figyelőztetni kell. (Anyagukat 
objektumdosszié m ellékleteként kell kezelni, am ennyiben nem 
tartoznak objektumdossziékhoz, főnyilvántartó-szám os dosszié
ban kell kezelni.) (A főnyilvántartó-szám os dossziékat a TÜK- 
iroda adja ki.)

3. A figyelőkarton kiállítása előtt a fenti kategóriákat (tip
peket) kötelezően priorálni kell:

-  a III/I. Csoportfőnökség,
-  az MNVK/2. Csoportfőnökség,
-  a III/2. Osztály hálózati nyilvántartásában.

A priuszlapokat csatolni kell a figyelőkartonokhoz, amelye
ket külföldi személyekről 2 példányban, hazai személyekről 
3 példányban kell kiállítani.

4. A figyelőztetés határideje kül- és belföldi személyeknél 
egységesen 1 év. Az alosztályokon külön egységesen vezetett 
ny ilvántartás útján, a konspirációs és biztonsági szabályok be
tartásával kell figyelemmel kísérni a határidőket. A határidő le
já rta  előtt 1 hétte l szolgálati jegyen kell értesíteni a nyilvántar
tót a törlésről. Am ennyiben szükséges, további 1 évre kérhetik  a 
figyelőztetés meghosszabbítását.

3 . §
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A határidő le jártára  a nyilvántartó  is írásban figyelmezteti 
az illetékes alosztály vezetőjét.

5. Tilos figyelőkartont nyilvántartásban hagyni, ha a sze
m éllyel történő foglalkozástól valam ilyen ok m iatt elállnak.

6. A figyelőkartont a hírszerző tisztek írják  alá és az alosz
tályvezetők láttamozzák. A törlést -  szolgálati jegyen -  az al
osztályvezetők kérhetik, a határidőhosszabbítást az osztályveze
tőknek kell engedélyezni.

7. Figyelőkartont kell kiállítani (2 példányban) a III/I. Cso
portfőnökség SZT. állományáról az esetleges priorálásuk figye
lemmel kísérése céljából. A figyelőkartonokat az osztályvezető 
írja  alá. Ezekre a figyelőkre nem vonatkozik a határidő, az SZT. 
állományviszony megszűnésével egyidejűleg kell törölni a nyil
vántartásból.

Priorálásuk esetén a nyilvántartó  a kérdőjegyekre "Vegyék 
fel a kapcsolatot a III/I. Csoportfőnökség illetékes osztályvezető
jével” választ ad és ezzel egyidőben értesíti az illetékes osztály
vezetőt, hogy ki, m ilyen célból priorálta a személyt.

4. §

ÜGYDOSSZIÉK

1. Ügydosszié "B.”- t kell nyitn i a külföldi operatív társa
dalmi kapcsolatról, beszervezési jelöltről, ellenséges tevékenysé
get kifejtő személyről, ügynökről, titkos m unkatársról, levélcím
ről, K. és T. lakásról.

Az ügydosszié „B.” m egnyitását szolgálati jegyen, osztály- 
vezető aláírásával kell kérni a nyilvántartótól. A szolgálati je 
gyen meg kell jelölni az ügydosszié ,,B.” fedőnevét, am elyet a 
nyilvántartó  fedőnévtárából kell előre kiválasztani.

A szolgálati jeggyel egyidőben 1 példány 5-ös kartont (a h ír
szerző tiszt aláírásával) kell a személyről leadni. A m ennyiben a 
személyt korábban figyelőztették, az érvényét veszti, a figyelőt 
a nyilvántartó  kiemeli, megsemmisíti és a helyére besorolja az 
5-ös kartont.

Az 5-ös kartonhoz csatolni kell:
-  a III/I. Csoportfőnökségen,
-  a III/2. Osztályon,
-  az MNVK/2. Csoportfőnökségen ellenőrzött priusz

lapokat.
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A szolgálati jegy és az 5-ös karton alapján a nyilvántartó  ki
adja az ügydosszié "B.”-t a szükséges nyom tatványokkal. Az 
ügydosszié "B.” külső borítólapjára csak fedőnevet és a dosszié 
szám át tün te ti fel. A dossziéban szereplő személy minősítése 
csak az adatlapon szerepelhet. (Ügynök, titkos m unkatárs, levél
cím, K., T. lakás, beszervezési jelölt, külföldi operatív társadalmi 
kapcsolat, feldolgozás alatt álló ellenséges személy.)

Ügydosszié "M.”-et akkor kell kérni, ha a személy anyagot 
is ad.

Am ennyiben a személyről több ira ttári, vagy élő dossziéban 
is található anyag, azt lehetőség szerint egy ügydossziéban kell 
összegyűjteni.

2. Am ennyiben az ügydossziéban szereplő személyt beszer
vezték, a beszervezés jóváhagyása u tán  (csak belföldön foglal
koztatott személy esetében) a nyilvántartónak 1 példány figyelő
kartont kell leadni (az osztályvezető aláírásával) a III/2. Osztá
lyon való elhelyezés céljából.

Külföldön beszervezett személy esetében a III/I. Csoport
főnökség nyilvántartóját és a III/2. Osztályt értesíteni tilos!

Az ügydossziékból folyam atosan nyilvántartásba kell venni 
5-ös kartonon (1 példányban) azokat a személyeket, akik a III/I . 
Csoportfőnökség nyilvántartási kategóriájába tartoznak, vala
m int 7-es (2 példányban) és 11-es kartonon (1 példányban) az el
lenséges cím eket és objektumokat.

Tilos nyilvántartásba venni a hálózati személynek olyan m a
gyarországi kapcsolatait, akik hűek, vagy lojálisak az MNK.-hoz.

A terhelő, kom prom ittáló adatok alapján beszervezett sze
m élyeket -  am ennyiben alap, vagy kutató kategóriát képeznek
-  egységes kartonon kell nyilvántartásba venni (2 példányban) 
a III/2. Osztályon, amelyhez csatolni kell 1 példány nyilvántar
tásbavételi határozatot (rendszeresített nyom tatvány). A doku
m entációt az adott objektumdossziéban kell elhelyezni. Az objek
tumdossziéban és a nyilvántartási kartonon sem szabad utalni 
arra, hogy a személy hálózat. Az ügydossziéban a kimásolt, vagy 
kifotózott, h itelesített anyagokat kell elhelyezni, amelyeken fel 
kell tüntetn i, hogy az eredeti anyag m ilyen számú objektumdos
sziéban található.

3. Am ennyiben az ügydossziés jelöltre a feldolgozó munkát 
megszüntették, a dossziét le kell zárni és ira ttárba  kell helyezni. 
A dosszié lezárására osztályvezetői határozatot kell hozni, amely
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tartalm azza a személyre vonatkozó anyag rövid összefoglalását, 
valam int a feldolgozás m egszűnésének okát (például: alkalm at
lanság, hírszerző lehetőség hiánya stb.).

Név szerint kell megjelölni, hogy a dossziéból kiket javasol
nak továbbra is nyilvántartásban hagyni 5-ös kartonon. A célsze
mélyről 1 példányban kategóriakartont kell kitölteni az irattárba 
helyezéssel egyidőben.

Am ennyiben a keletkezett anyagoknak nincs operatív érté
kük, a jelölt ügydossziéjának megsemmisítését kell javasolni 
(1 példányban, határidő megjelölésével, az osztályvezető hagyja 
jóvá).

A nyilvántartóban a dossziét megsemmisítik és a személyt 
törlik a nyilvántartásból. A megsemmisítési határozatot a dosszié 
tartalom jegyzékével együtt a nyilvántartóban rak ják  le.

4. Megszüntetés más dossziéba helyezéssel:

Az ügydosszié m egszüntethető és a keletkezett anyagok más 
dossziékhoz csatolhatok, ha a jelölttel nem kívánnak a továbbiak
ban külön foglalkozni, de operatív szempontból szükséges, hogy 
anyaga az adott célobjektum-dossziéban szerepeljen. A dosszié 
m egszüntetésére osztályvezetői határozatot kell hozni, amelyben 
meg kell jelölni, hogy a jelölt anyagát milyen számú objektum 
dossziéhoz csatolták.

A nyilvántartó  részére a határozathoz csatolni kell az ügy
dosszié üres borítólapját, valam int azoknak a névsorát, akiket az 
ügydossziéból nyilvántartásba vettek, abból a célból, hogy az új 
dosszié számát az 5-ös kartonokon á t tudják vezetni.

5 .§
AZ ÜGYDOSSZIÉ „B.” TARTALMA

Az ügydosszié „B.”-ben kell lerakni és megőrizni az ügy
nökre, titkos m unkatársra, levélcímre, K. és T. lakásra, beszerve
zési jelöltre, operatív társadalm i kapcsolatra, valam int a feldol
gozás a la tt álló ellenséges szem élyre és kapcsolataira vonatkozó 
anyagokat időrendi sorrendben.

A személyre vonatkozó adatoknak a való helyzetet kell tük
röznie, a tö rtén t változásokat folyam atosan vezetni kell az adat
lapon.
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A beszervezési jelölt, operatív társadalm i kapcsolat és feldol
gozás a la tt álló ellenséges személy ügydosszié „B.”-je csak a g) 
pontig felsorolt anyagokat tartalm azza.

1. Az ügydosszié „B.” tartalm a:
a) Tartalom jegyzék (az anyagokat tárgyuk szerint kell fel

tüntetni).
b) Betekintők névjegyzéke.
c) A személyről a hírszerző tiszt által kitöltött adatlap.
d) K im utatás az anyagi juttatásokról, költségtérítésekről, 

nyugták borítékban elhelyezve. (A hírszerző tiszt köte
les a nyugtákat évenként összegezni és azt az alosztály- 
vezetővel láttam oztatni.)

e) A személy feldolgozása, tanulm ányozása során keletke
zett okmányok és anyagok:
-  kérdőjegyek (borítékban),
-  hálózati jelentésekből kivonat (megjelölve, hogy az 

eredeti anyag m ilyen számú dossziéban található),
-  előzetes megismerésről jelentés,
-  K. anyagok (borítékban),
-  3/a., 3/e. rendszabály anyagok és értékelésükről szóló 

jelentés (borítékban),
-  a baráti szocialista országoktól kapott és részükre 

adott információk, ellenőrzési anyagok,
-  környezettanulm ány stb.

f) Feljegyzés a. feldolgozás, tanulm ányozás során a sze
mélyről információt adó személyekről, akik az eljárás
ból következtethetnek a személlyel való foglalkozásra.

g) Összefoglaló jelentés a személyről.
h) Beszervezési javaslat.
i) Jelentés a beszervezés végrehajtásáról.
j) Nyilatkozat a titkos együttm űködésről (borítékban). 

Ha nem vesznek nyilatkozatot, a beszervezési javaslat
ban ezt indokolni kell. 

k) Telepítési javaslat.
l) Kiképzési terv.
m) Jelentés a kiképzés végrehajtásáról.
n) Feljegyzések az összeköttetés módjáról.
o) M. összefoglalók, változásjelentések (borítékban).
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p) Feljegyzés a személy ellenőrzésére, konspirációs és biz
tonsági helyzetének m egállapítása céljából m egtett in
tézkedésekről és azok eredményéről.

r) Olyan találkozó-jelentések, am elyek a hálózati személy 
problémáival, vezetésével, nevelésével összefüggő kér
désekkel foglalkoznak.

s) Javaslat a hálózat átm inősítésére (például: ügynökből 
levélcímre m inősítik stb.).

t) Feljegyzés, ha a hálózatot más operatív szervvel közösen 
használták fel.

u) Az összefoglaló másolata, am ennyiben a hálózatot társ
szervnek adták át, valam int az átadási határozat (nyom
tatvány) másodpéldánya.

v) Javaslat a hálózat pihentetésére, vagy a hálózatból tö r
ténő kizárására, valam int a végrehajtásról készült jelen
tés.

x) Titoktartási nyilatkozat (kizárási, átadási javaslatban 
indokolni kell, ha ettől eltekintenek).

y) Betűsoros névm utató (a nevek mellé keltezés, aláírás 
szükséges és pecséttel kell megjelölni, ha 5-ös kartonon 
nyilvántartásba vették).

2. K. és T.-lakástulajdonosra vonatkozó ügydosszié „B.” tar
talma:

A K. és T.-lakástulajdonos ügydossziéjába kell lerakni és 
megőrizni a lakásgazdára, valam int a lakásra vonatkozó összes 
anyagot, feljegyzést. Az anyagoknak tükrözniük kell a lakás lét
rehozásával, fedésével, használatával kapcsolatos körülm ényeket. 
A K. és T. lakások szervezésénél a 0016/1968. számú miniszteri 
utasítás értelm ében kell eljárni.

A dosszié tartalm ának állandóan élőnek kell lennie.

A dosszié tartalm a:
a) Tartalomjegyzék.
b) Betekintők névjegyzéke.
c) A hírszerző tiszt által k itöltött adatlap.
d) A lakástulajdonos feldolgozása, tanulm ányozása során 

keletkezett anyagok.
e) A lakás szervezése, tanulm ányozása során keletkezett 

okmányok.
f) A lakás fedésével kapcsolatos okmányok.
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g) Összefoglaló jelentés a lakástulajdonos-jelöltről.
h) Beszervezési javaslat.
i) Jelentés a beszervezés végrehajtásáról, 
j) N yilatkozat az együttműködésről.
k) Nyilatkozat, illetve szerződés a lakás használatáról és 

feltételeiről.
1) A BM. tu lajdonát képező bútorok, felszerelések leltári 

jegyzéke.
m) A lakással kapcsolatos kiadásokról kim utatás (nyugták, 

számlák stb. borítékban), m elyet évenként összegezni és 
az alosztályvezetővel láttam oztatni kell. 

n) K im utatás fedőnév és dossziészám szerint a lakásban 
fogadott hálózatról,

o) A lakás évenkénti ellenőrzéséről készült jelentés. A T.- 
lakástulajdonost évenként ellenőrizni kell abból a cél
ból, hogy megbízhatósága, családi és egyéb, a lakással, 
m unkájával kapcsolatos helyzetében bekövetkezett eset
leges változások biztosítják-e lakásának operatív célra 
való felhasználását, továbbá, hogy a K., illetve T. lakás 
a m unka során nem dekonspirálódott-e. 

p) A lakás m egszüntetésére javaslat, amelyben meg kell 
jelölni a m egszüntetés okát. A javaslatban utalni kell 
arra, hogy a lakás anyagi vonatkozásait hogyan rendez
ték.

Am ennyiben a K. és T.-lakásgazda elköltözött, de a lakást 
továbbra is fel kívánják használni, a régi ügydossziét le kell 
zárni, ira ttá rba  helyezni és az új gazda beszervezése u tán  új ügy
dossziét kell nyitni a régi fedőnéven.

Abban az esetben, ha a K. és T. lakást elcserélik, azonban a 
korábbi tulajdonos m arad, új fedőnévvel az ügydosszié követ
kező kötetét kell m egnyitni és az előző kötetet ira ttárba helyezni.

Titkos m unkatársak lakásának felhasználása esetén a lakás
ról külön T. lakásdossziét ke ll nyitni más fedőnéven.

Hírszerző tiszt nevén csoportfőnöki engedéllyel K. lakás csak 
abban az esetben lehet, ha más személyi adatokkal jelentkezik 
be, valam int rendelkezik más címen önálló lakással.

K. és T. lakásban csak megbízható hálózattal szabad találko
zót lebonyolítani az illetékes alosztályvezető előzetes engedélye 
alapján.
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Feljegyzést kell elhelyezni a lakásdossziéban, ha a lakáson 
olyan ügynökkel találkoztak, aki később áruló lett.

K. és T. lakást más operatív szerv részére kölcsönadni tilos!
Rendkívüli esetben, m eghatározott időre a csoportfőnök 

írásban engedélyezheti a kölcsönzést. Az erről szóló feljegyzést 
a dossziéban el kell helyezni.

3. Levélcímtulajdonosra vonatkozó ügydosszié „B.” tartalma:
a) Tartalomjegyzék.
b) Betekintők névjegyzéke.
c) Adatlap a hírszerző tiszt által kitöltve (a változásokat 

folyamatosan vezetni kell).
d) K im utatás az anyagi ju ttatásokról (nyugták külön borí

tékban). A hírszerző tiszt köteles a ju ttatásokat éven
ként összegezni és az alosztály vezetőjével láttam oz
tatni.

e) A levélcím tulajdonos feldolgozása, tanulm ányozása so
rán  keletkezett anyagok időrendi sorrendben.

f) Összefoglaló jelentés a jelöltről.
g) Beszervezési javaslat.
h) Jelentés a beszervezés végrehajtásáról.
i) Nyilatkozat az állambiztonsági szervekkel való együtt

működéséről.
j) Feljegyzés az összeköttetés rendszeréről.
k) Ellenőrző feladatokról jelentések (dokumentumok borí

tékban).
l) Feljegyzés, hogy kinek, m ikor adták ki a levélcím et fel- 

használásra, fedőnév, dossziészám megjelölésével.

4. Ügydosszié „M.”:
M inden kül- és belföldi ügynök, titkos m unkatárs részére 

m unkadossziét kell nyitni.
Az ügydosszié „M.”-nek tartalm aznia kell:

a) Tartalom jegyzék (az anyagokat tárgyuk szerint kell be
írni).

b) Időrendi sorrendben a hálózati személy eredeti jelen té
seit, vagy azok hitelesített m ásolatait, fotókópiáit. A há
lózat jelentésén fel kell tün te tn i az átvétel időpontját, 
a hálózat fedőnevét, m inősítését, a hírszerző tiszt nevét, 
a jelentés tárgyát. A jelentésen fel kell tün te tn i az ügy
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ben javasolt, vagy m egtett intézkedéseket, készült-e 
róla másolat, tájékoztató, vagy kivonat stb.

c) A hírszerző tiszt feljegyzését, ha a hálózat szóban adott 
operatív és inform atív szempontból lényeges adatokat.

d) M indazokat az okmányokat, amelyek a hálózatnak adott 
fontosabb feladatokról, azok végrehajtásáról szólnak.

e) Találkozójelentéseket, ha azok nem a személyi problé
m ákkal kapcsolatosak (ellenőrző találkozásokról készült 
jelentéseket az ügydosszié „B.”-ben kell lerakni). A ta 
lálkozójelentésekből -  a társcsoportfőnökségek részére
-  készített tájékoztató jelentések másodpéldányait.

f) A hálózattól származó anyagok alapján a hírszerző tiszt 
(rezidentúra) által készített jelentéseket, tájékoztató je
lentések m ásolatait.

g) Bejelentkező lapok, titkosírású levelek, foto, mikrofoto 
ú tján  továbbított anyagokat (borítékban elhelyezve) és 
ezek m egfejtett változatait, dokum entumokat, találm á
nyokat, megjelölve, hogy azokat m ilyen form ában hasz
nálták  fel.

h) M inden olyan foglalkoztatási, kombinációs tervet, h ír
szerző lehetőségével összefüggő jelentést, fu tárutasítást, 
am elyek m unkájával, feladataival foglalkoznak.

i) Betűsoros névm utatót, am ely a dossziéban szereplő sze
m élyek névsorát tartalm azza. A nevek mellé -  aláírás
sal, keltezéssel és pecséttel -  meg kell jelölni, hogy há
nyas számú kartonon vették nyilvántartásba.

Ha az ügydosszié "M.” 300- 350 oldalt tartalm az, ugyanazon 
szám alatt az "M.” dosszié második, illetve további kötetét kell 
m egnyitni. Ezt az alosztályvezető által a lá írt szolgálati jegyen 
kell kérni a nyilvántartótól.

Tilos az ügydosszié „M.”-be lerakni a III/I. Csoportfőnökség 
Tájékoztató Osztálya által a hálózat jelentéseiből készített, de 
más forrásból származó adatokkal kiegészített tájékoztató je
lentést.

A futárutasításokban és az érkező jelentésekben külön kell 
írni a hálózat szem élyére és külön a m unkájára vonatkozó utasí
tásokat.

A hálózati személy az ügydosszié „M.”-ben csak fedőnéven 
szerepelhet. Tilos az ügydosszié „M.”-et vizsgálati, vagy más 
operatív dossziéhoz csatolni.
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ÜGYDOSSZIÉK ÁTADÁSI RENDJE, 
VÁLTOZÁSOK JELENTÉSE

1. Ügydossziék átadása a III/I. Csoportfőnökségen belül:
-  Az ügydossziék osztályok közötti átadását m indkét 

osztályvezető,
-  osztályon belüli átadását osztályvezető,
-  alosztályon belüli átadását alosztályvezető engedé

lyezi.
Az átadás-átvételi határozatot 2 példányban kell kiállítani, 

pontosan feltüntetve az á tvett dossziék köteteinek számát. A ha
tározat egyik példányát az ügydosszié „B.”-ben kell elhelyezni, 
másik példányát a nyilvántartónak kell leadni a változások á t
vezetése céljából.

2. Ügydossziék átadása a III/I. Csoportfőnökség és a III. Fő
csoportfőnökség szervei, az MNVK/2. Csoportfőnökség és a Ha
tárőrség Felderítő Osztály között:

Olyan hálózati személyek átadásához, akiknek beszervezése
-  a III. Főcsoportfőnökség ügyrendje szerint -  a belügym inisz
ter, illetve a III. főcsoportfőnök hatáskörébe tartozik, a beszerve
zést jóváhagyók engedélye szükséges.

Külföldi hálózat ügydossziéját átadni tilos!

Ügydosszié „M.”-e t még betekintésre sem szabad kiadni!
a) Hazai szem élyt 3 példánybán kitöltött átadás-átvételi 

határozattal kell átadni. Az átadásra kerülő hazai sze
mélyről összefoglalót, m inősítést kell készíteni (hír
szerző feladatát és annak konkrét teljesítését érintő 
adatok nélkül) és 1 példány átadási határozattal kell 
(amelyet az osztályvezető engedélyez) a III. Főcsoport- 
főnökség szerveinek, valam int a Határőrség Felderítő 
Osztályának megküldeni. Hálózati tag átadását az 
MNVK/2. Csoportfőnökségnek a csoportfőnökség veze
tője engedélyezi. Az átadási határozat második példá
nyát az ügydosszié „B.”-be kell bevarrni, harm adik pél
dányát bevarratlanul kell leadni a nyilvántartónak. 
A dossziét 5 napon belül ira ttá rba  kell helyezni.

b) Átadás előtt a hálózati személytől a hírszerzés részére 
végzett m unkájáról titoktartási nyilatkozatot kell venni.

6 . §
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c) K izárt -  irattározott anyaggal rendelkező -  hazai há
lózati személy esetében az átadási határozatot és az összefoglalót

 az illetékes alosztály készíti és osztályvezetői 
engedéllyel ju tta tja  el az anyagot kérő társszervnek.

3. Ügydosszié átadása a vizsgálat részére:
Ügydosszié "B.” vizsgálat részére történő átadását a cso

portfőnök engedélyezi. Meg kell jelölni, hogy az ügydossziéból 
hány fotom ásolatot készítettek és azok hol találhatók.

Az ügydossziét felhasználás u tán  a III/I. Csoportfőnökségnek 
vissza kell küldeni.

A hírszerző tiszt köteles a hálózatot -  az ügyészségnek tör
ténő átadás előtt -  kizárni és anyagát irattározni.

Az irattározás rendje megegyezik a más okoknál fogva kizárt 
hálózati személyek anyagának ira ttárba  helyezési rendjével, az
zal az eltéréssel, hogy a vizsgálat eredm ényéről részletes össze
foglalót kell az ügydosszié „B.”-ben elhelyezni.

Az ítélet m ásolatát utólag kell az ügydossziéhoz csatolni.

4. Hálózati személy átvétele a III. Főcsoportfőnökség aláren
delt szerveitől, az MNVK/2. Csoportfőnökségtől és a Határőrség 
Felderítő Osztályától:

a) A III. Főcsoportfőnökség szerveitől és a Határőrség Fel
derítő Osztályától „B.” és „M.” dossziét tanulm ányo
zásra átkérni csak a III/I. Csoportfőnökség illetékes osz
tályvezetőjének írásbeli kérésére, és a III/I. Csoportfő
nökség nyilvántartó ján  keresztül szabad. A tanulm ányo
zás ideje 3 hét. H atáridőhosszabbítást -  kivételes eset
ben -  az osztályvezető engedélyével lehet kérni. A sze
m élyről figyelőt kell kitölteni 1 példányban és a III/I. 
Csoportfőnökségen nyilvántartásba kell venni.

b) A III. Főcsoportfőnökség szerveitől és a Határőrség Fel
derítő Osztályától további foglalkoztatás céljából háló
zatot átvenni csak a III/I. Csoportfőnökség illetékes osz
tályvezetőjének írásbeli kérésére szabad. A hálózat „B.” 
dossziéját csak akkor kell végleg átkérn i, ha a rra  szük
ség van. Am ennyiben nincs szükség a „B.” dossziéra, 
összefoglalót kell kérni. Az átadás-átvételi határozatot 
3 példányban töltik ki az átadó osztálynál, am elyet az 
osztályvezető ír  alá. Az átadás-átvételi határozat két 
példányát kell átvenni.
A III. Főcsoportfőnökség szervei és a Határőrség Fel
derítő Osztály a hálózat „M.” dossziéját a III/2. Osztály
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irattárába küldik. A III/2. Osztály irattárában  elhelye
zett „M.” dossziékba betekinteni csak annak a vezetőnek 
engedélyével lehet, aki a dosszié ira ttárba helyezését 
jóváhagyta.

Kizárt hálózat „B.” dossziéját a III/2. Osztály irattárából to
vábbi felhasználásra kikérni szolgálati jegyen az osztályvezető 
kérésére lehet.

Ha az á tvett személy külföldi hálózat lesz, akkor ki kell állí
tani 1 darab 5-ös kartont (a hírszerző tiszt aláírásával).

A III/I. Csoportfőnökség nyilvántartó ja az átvétellel egyidő
ben kikéri a személy III/2. Osztályon levő karton jait és az 5-ös 
kartonnal együtt a nyilvántartásba sorolja. Ezzel egyidőben - , 
ha a személyről csak összefoglalót kértek -  a személy központi 
hálózati ira ttá rba  helyezett „B.” és „M.” dossziéjába való bete
kintést titkosítja.

Ha az á tvett személy hazai hálózat lesz, akkor ki kell állítani
1 darab 5-ös kartont (a hírszerző tiszt aláírásával) és 1 darab fi
gyelőkartont (az osztályvezető aláírásával a III/2. Osztálynak 
való továbbítás céljából, ahol azt a hálózati nyilvántartásba so
rolják).

A nyilvántartó  csak a 2 példányban készített átadás-átvételi 
határozat és a szükséges kartonok alapján adja ki az ügydos
sziékat.

5. Ü gydossziékban szereplő hálózati személyekkel kapcsola
tos változások jelentése:

A nyilvántartónak csak hazahozatal és kihelyezés esetén kell 
a változást jelenteni, hogy a III/2. Osztály felé rendezni tudja a 
hálózat nyilvántartását. Hazahozatal esetén a szolgálati jegyhez 
csatolni kell 1 példány figyelőkartont (az osztályvezető aláírá
sával).

7. § 
A HÁLÓZAT PIHENTETÉSE,

A LESZAKADT HÁLÓZAT

1. P ihentetettnek kell tekinteni azt a hálózati személyt, ak i
vel a kapcsolatot m eghatározott időre a III/I. Csoportfőnökség 
szakította meg és ezt a hálózati személlyel is közölte, hírszerzési 
lehetőségeinek időleges hiánya, konspirációs és biztonsági hely
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zetének megszilárdítása, vagy egyéb operatív érdekből, de a há
lózati személlyel bárm ikor kapcsolat létesíthető.

Ügynököket, titkos m unkatársakat, K. és T. lakás- és levél
cím tulajdonosokat pihentetni csak a beszervezést engedélyező ve
zető által jóváhagyott javaslat alapján, m eghatározott időre sza
bad. A m ennyiben a hálózatot 1 éven túl pihentetik, ügydossziéit 
ira ttá rba  kell helyezni.

2. Leszakadtnak kell tekinteni azt a hálózati személyt, akivel 
a kapcsolat valam ilyen rendkívüli esem ény m iatt -  akár a III/I. 
Csoportfőnökség, akár a hálózati személy hibájából -  megsza
kadt, de az illetékes vezető által jóváhagyott javaslat, konkrét 
te rv  van a kapcsolat felújítására és azt m eghatározott időn belül 
végrehajtják.

Nem tekinthető leszakadt hálózati személynek az, akivel 
több éve nincs kapcsolat és körülm ényeit nem ismerik. A sze
m ély hálózatból történő kizárására javaslatot kell készíteni, 
am ennyiben kapcsolatfelvételével nem  foglalkoznak. A javaslat
ban rögzíteni kell az ügyben -  biztonsági és konspirációs vonat
kozásban -  te tt intézkedéseket.

A kizárási javaslatot a beszervezést engedélyező vezető 
hagyja jóvá, m ajd az ügydossziét ira ttá rba  kell helyezni.

8. §
AZ ÜGYDOSSZIÉKBAN SZEREPLŐ HÁLÓZAT 

IRATTÁROZÁSÁNAK RENDJE

1. A hálózati személy ügydossziéit ira ttá rba  kell helyezni, ha 
a személyt:

-  a hálózatból kizárták,
-  egy évnél hosszabb ideig pihentetik,
-  leszakadt és a kapcsolatfelvételre te tt intézkedések 

egy éven belül nem vezettek eredm ényre,
-  á tadták a III. Főcsoportfőnökség szerveinek, vagy az 

MNVK/2. Csoportfőnökségnek,
-  őrizetbe vették  és a bíróság elítélte,
-  a hálózat m eghalt (csatolni kell az elhalálozásáról 

szóló igazolást).
2. Az ügydosszié ira ttárba  helyezésével egyidőben a hálózat

ról 1 példányban kategóriakartont kell kitölteni (kivéve az elha
lálozást).
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3. A hálózat átm inősítését, kizárását az a vezető engedélyezi, 
aki a beszervezését jóváhagyta.

Külföldön dolgozó ügynök beszervezését és hálózatból tö r
ténő kizárását főcsoportfőnök-helyettes, vagy magasabb parancs
nok engedélyezheti.

9. §
AZ ÜGYDOSSZIÉK MEGSEMMISÍTÉSÉNEK RENDJE

1. Ügydossziét 5 évi irattározás u tán  általában megsemmisí
tésre lehet javasolni, kivéve az alábbi kategóriákat:

-  külföldi állampolgárságú hálózati személyek,
-  külföldön foglalkoztatott hálózati személyek,
-  akik jó m unkájukkal kiemelkedő érdem eket szerez

tek,
-  akiknek anyagai szakmai oktatás szempontjából ki

emelkedő jelentőséggel bírnak,
-  m eghalt hálózat anyagát, ha megőrzéséhez operatív 

érdek fűződik.
2. Azonnal megsemmisíthetők -  osztályvezetői határozattal

-  az alábbi személyek ügydossziéi:
-  akik időközben SZT. állományba kerültek, vagy 

olyan párt, társadalm i, állami beosztást kaptak, 
amely kizárja az együttm űködés korábbi form áját,

-  K. lakás ügydossziét, ha a lakás m egszűnt és azt a 
hírszerző tiszt legalizálta,

-  T. lakás ügydossziét, ha a lakásgazda a lakást nem 
tudja tovább rendelkezésre bocsátani, de egyébként 
m int titkos m unkatársunk továbbra is ny ilvántartás
ban marad.

A megsemmisítésre javasolt ügydossziékat m inden esetben 
a nyilvántartó  semmisíti meg. A határozatot az ügydosszié ta rta 
lomjegyzékével együtt a nyilvántartóban rak ják  le. K. és T. laká
sok anyagi elszámolásait és a nyugtákat borítékban elhelyezve
10 évig kell megőrizni az irattárban.

Amennyiben az ügydossziékból korábban olyan személyeket 
vettek  nyilvántartásba, akiknek nyilvántartásban való m egha
gyása továbbra is indokolt, anyagukat nem szabad megsemmisí
teni, hanem  egy megfelelő dossziéban elhelyezve kell a további
akban nyilvántartani.
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k iz á r t  h á l ó z a t i  s z e m é l y e k k e l  t ö r t é n ő
KAPCSOLATFELVÉTEL RENDJE

1. K izárt hálózattal, akiknek ügydossziéi irattárban  vannak, 
fel lehet ism ételten venni a kapcsolatot, am ennyiben azokat nem 
kétkulacsosság, vagy árulás m iatt zárták ki. A dekonspirálódott 
hálózat újrafelvételét csak alapos tanulm ányozás u tán  lehet vég
rehajtan i a III/I. Csoportfőnökség vezetőjének engedélyével. K i
zárt áruló ügynökök operatív érdekből történő ism ételt felhasz
nálását írásos javaslat alapján ugyancsak a III/I. Csoportfőnökség 
vezetője engedélyezi.

2. Ha a kizárt hálózatot ism ét foglalkoztatni akarják, akkor 
szolgálati jegyen -  osztályvezetői aláírással -  kell kérni a nyil
vántartótól az irattározott ügydossziék kiadását.

Szükség esetén a hazai hálózatról 1 példányban figyelőkar
tont kell kitölteni (az osztályvezető írja  alá).

A személyt priorálni kell a III/2. Osztály és az MNVK/2. 
Csoportfőnökség nyilvántartójában.

11. §
KONSPIRÁCIÓ é s  b iz t o n s á g  

A HÁLÓZAT NYILVÁNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

1. Külföldi ügynökről felvilágosítást a társszervek részére 
csak a csoportfőnökség vezetőjének engedélyével lehet adni.

2. Az ügydossziékkal kapcsolatos összes nyilvántartási anya
got k itöltetlenül is szigorúan titkos anyagként kell kezelni.

3. Az ügydossziékat az a hírszerző tiszt köteles lemezszekré
nyében őrizni, aki a személlyel foglalkozik.

4. Az ügydossziékban a keletkezett anyagokat folyamatosan 
kell bevarrni. 

5. Árulás esetén a dekonspirálódott hálózat, illetve K. és T. 
lakás ügydossziéjában el kell helyezni a te tt  ellenintézkedések 
végrehajtásával kapcsolatos anyagokat, valam int az ügy körül
m ényeivel kapcsolatos egyéb feljegyzéseket.

6. A beszervezési javaslatban és más jelentésben a hálózat 
rendes nevét és adatait, valam int közeli családtagjainak adatait

10. §
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nem szabad feltüntetni. Az adatokat borítékban kell elhelyezni 
és lezárva, saját kezű felbontásra jelzéssel kell a javaslathoz vagy 
jelentéshez csatolni. A borítékban elhelyezett személyi adatokat 
visszaérkezés után az illetékes hírszerző tiszt megsemmisíti.

A hálózat tagjainak rendes nevét értekezleten, telefonon stb. 
említeni szigorúan tilos!

7. A nyilvántartó  helyiségeit, ablakait vasráccsal, szekrényeit 
kóddal kell ellátni.

12. §
OBJEKTUMDOSSZIÉ

1. Objektumdossziét kell nyitni az osztályok, alosztályok és 
rezidentúrák m unkaterveiben szereplő célobjektum okra és fontos 
tém ákra, amelyekkel kapcsolatban a III/I. Csoportfőnökségnek 
hírszerzési, vagy elhárítási feladatokat kell végrehajtania.

Objektumdosszié nyitható -  feladatkörtől függően -  poli
tikai, gazdasági, tudományos és műszaki, reakciós emigráns, el
lenséges hírszerző és elhárító célobjektum okra, valam int elhárí
tási célból az ellenséges behatolás megakadályozása érdekében az 
MNK. külképviseleti objektum aira.

Objektumdosszié nyitható konkrétan m egnevezett hivatalra, 
intézményre, vállalatra, szervezetre, üzemre, indokolt esetben 
valam ely szerv, intézm ény titkos iratokat szerkesztő, kezelő és 
őrző osztályára, csoportjára is, vagy tém akörre (például: NSZK. 
vegyipara, CIA., Ausztria általános ügynökhelyzete, Londoni 
Külkereskedelm i Kirendeltség stb.).

2. Az objektumdosszié nyilvántartásba vételének rendje:
a) Az objektumdosszié m egnyitása ellenőrzött adatok alap

ján indokolást tartalm azó határozattal 1 példányban 
történik. A határozatnak tartalm aznia kell, hogy a dossziét

 név szerint m elyik -  m inisztérium ra, vállalatra, 
intézm ényre, szervezetre, tém ára -  objektum ra ny it
ják. A határozatban meg kell jelölni az objektumdosszié 
fedőnevét is.

b) Az objektumdosszié m egnyitása előtt a III/I. Csoport- 
főnökség nyilvántartásában kötelezően priorálni kell 
annak megállapítása céljából, hogy az adott objektum ra 
nyitottak-e m ár dossziét. Am ennyiben az objektum ra az 
ira ttárban  dosszié van, akkor azt kell „élővé” tenni, il
letve második, vagy további köteteit megnyitni.
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c) Az objektumdosszié m egnyitását az osztályvezetők en
gedélyezik.

d) A nyilvántartó  a dosszié m egnyitását engedélyező ha
tározat alapján a dossziét kiállítja, a nyilvántartó nap
lóba bevezeti, a dosszié számáról és nevéről az 1-es kar
tonokat fedőnéven kiállítja, a dossziét a határozattal és 
a szükséges nyom tatványokkal az operatív tisztnek ki
adja.
A III/I. Csoportfőnökségnél m egnyitott és vezetett ob
jektum dossziék szám át a III/2. Osztály adja, ezért a 
nyilvántartó  1 példány fedőnéven kiállított 1-es kartont 
küld a III/2. Osztálynak, m elyet az a saját kartonrend
szerébe besorol. A dosszié m egnyitására vonatkozó ha
tározatot a nyilvántartó  nem küldi meg a III/2. Osztály
nak.

3. Az objektumdosszié tartalma:

Az objektumdossziéban kell összegyűjteni, csoportosítani, 
kezelni és ny ilvántartani m indazokat a hálózati, vagy legális for
rásból származó anyagokat, információkat, dokumentumokat, 
am elyek az objektum ra, annak titkos és legális tevékenységére 
vonatkoznak, illetőleg az ügynöki behatolás feltételeinek meg
terem tésére, előkészítésére irányuló operatív tevékenység során 
keletkeztek.

Az objektumdosszié 2 részből áll:
a) A dosszié I. részében kell elhelyezni:

-  Tartalom jegyzéket az I. részbe kerülő anyagokról.
-  Betekintők névjegyzékét.
-  Betűsoros névm utatót, am elyben fel kell sorolni a 

dosszié m indkét részében szereplő személyeket. A 
nyilvántartásba vett személyek neve mellé be kell 
jelölni, hogy hányas számú kartonon vették nyilván
tartásba. (Keltezés, aláírás, pecsét is szükséges.) A 
betűsoros névm utatót külön is lehet kezelni.

-  A dosszié m egnyitásáról szóló határozatot.
-  Az objektum  elhelyezésére, szervezeti felépítésére, 

működésére, legális és titkos tevékenységére, te r
veire vonatkozó anyagokat, feljegyzéseket, összefog
lalókat.

-  Az objektum  tevékenységéről készült és a felsőbb 
szervek, baráti szervek, vagy társ-csoportfőnökségek 
felé továbbított információs jelentések másolatait.
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-  Az objektum  biztonsági helyzetével összefüggő anya
gokat.

-  Az objektum  feldolgozására vonatkozó m unkaterve
ket, futárutasításokat, irányelveket.

-  Á tadás-átvételi határozatokat.
-  A dosszié lezárásáról és irattározásáról szóló határo

zatot, melyben meg kell indokolni az irattározás okát 
(például: megszűnt az objektum , vagy feldolgozását 
m egszüntették stb.). A határozatban intézkedni kell 
a nyilvántartásban szereplő személyekről is. A hatá
rozatot az osztályvezető hagyja jóvá.

b) A dosszié II. részében kell elhelyezni:
-  A II. részbe kerülő anyagok tartalom jegyzékét.
-  Az objektum  személyi állom ányára vonatkozó anya

gokat, jelentéseket 1 példányban.
-  Puhafedelű dossziéban, külön tartalom jegyzékkel el

látva a tippek anyagait. A dosszié fedelére rá  kell ve
zetni az objektumdosszié szám át és azt, hogy hánya
dik m elléklete a dossziénak. A tippszem élyt a betű
soros névm utatóba be kell jelölni, feltüntetve, hogy 
hányas számú m ellékletben szerepel.

-  Am ennyiben a személyről ügydosszié m egnyitása 
vált szükségessé, akkor a szem élyt törölni kell a be
tűsoros névm utatóból és anyagát á t kell helyezni az 
ügydossziéba.

-  Ha a személlyel m ár tippként nem foglalkoznak, ak
kor anyagát be kell varrni a dosszié II. részébe és a 
külön tartalom jegyzéket meg kell semmisíteni. A be
tűsoros névm utatóban be kell jelölni az oldalszámo
kat, ahol a személy anyaga a továbbiakban m egtalál
ható.

-  Az objektumdossziéban szereplő személyek egységes 
kartonon alap, vagy kutató nyilvántartásba vételéről, 
vagy törléséről kiállított határozatokat (rendszeresí
te tt nyom tatvány).

-  KEOKH. tiltónévjegyzékre történő felvételről, vagy 
törlésről szóló határozat másodpéldányát.

-  Zárólapot.
Az objektumdossziéban borítékban csak olyan anyagot lehet 

elhelyezni, amely nem bevarrható (kérdőjegyeket, igazolványo
kat, dokum entum okat stb.).
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4. Objektumdossziéból nyilvántartásba vétel:
5-ös kartonon (1 példányban) a III/I. Csoportfőnökség nyil

vántartási kategóriájába tartozó szem élyeket (az alosztályvezető 
láttamozásával), 7-es kartonon (2 példányban) ellenséges címeket, 
11-es kartonon (1 példányban) az ellenséges objektumokat, szer
vezeteket. Egységes kartonon (2 példányban, 1 példány rendsze
resíte tt határozattal) a III/2. Osztály alap és kutató ny ilván tartá
sába tartozó személyeket, figyelőkartonon a tippeket (külföldi 
személyről 2 példányban, hazai személyről 3 példányban, az a l
osztályvezető írja  alá).

13. §
AKTÍV INTÉZKEDÉSEK DOSSZIÉ

1. a) „Aktív intézkedések” dossziét kell nyitni mindazon ak
ciók anyagának nyilvántartására és rendszerezésére, 
am elyeket a III/I. Csoportfőnökség
-  az im perialista országok ellentéteinek fokozására,
-  az ellenséges erők közötti zavarkeltésre,
-  a reakciós emigráció, valam int egyéb ellenséges szer

vezetek és intézm ények bomlasztására,
-  az im perialista országok politikájának, politikusai

nak, közéleti személyiségeinek, vagy más reprezen
tánsainak lejáratására,

-  az MNK. külpolitikai és külkereskedelm i pozícióinak 
javítására,

-  jelentős külföldi személyiségek, csoportok, valam int 
a közvélemény pozitív irányú befolyásolására,

-  a fegyveres testü letek  kötelékéből, illetve a III/I. 
Csoportfőnökség kapcsolatai közül árulóvá vált sze
m élyek ellen

a csoportfőnökség vezetője által jóváhagyott terv alap
ján  végrehajt.
A dosszié m egnyitásáról, irattározásának időpontjáról 
és m ódjáról az illetékes osztály vezetője határoz.

b) A dosszié m egnyitására fedőnévvel határozatot kell 
hozni és 1 példányban 5-ös kartont csatolni. A határoza
to t az osztályvezető hagyja jóvá.

c) A nyilvántartó  a határozat és az 5-ös karton alapján a 
dossziét fedőnéven és a dossziészám feltüntetésével ki
állítja, valam int az 1-es kartont kitölti. A dossziét a ha-
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tározattal és a szükséges nyom tatványokkal együtt -
m iután a speciális kartonra rávezette -  a hírszerző
tisztnek kiadja.

2. Az aktív intézkedések dosszié tartalm a:
Az aktív intézkedések dossziéban kell kezelni és összegyűj

teni mindazokat a hálózati, vagy legális forrásokból származó 
anyagokat, jelentéseket, javaslatokat, am elyek az aktív  intézke
dés előkészítése és végrehajtása során keletkeztek:

-  Tartalomjegyzék.
-  Betekintők névjegyzéke.
-  Határozat a dosszié m egnyitására.
-  Javaslat az aktív  intézkedés végrehajtására.
-  Az intézkedés előkészítése és végrehajtása során ke

letkezett anyagok, dokum entum ok időrendi sorrend
ben.

-  KEOKH. tiltónévjegyzékre történő felvételre, vagy 
törlésre szóló határozatok másodpéldányai.

-  Jelentés az intézkedés végrehajtásáról.
-  Az intézkedés végrehajtásának visszhangja.
-  Az aktív intézkedésről tudomással bírók névsora.
-  Á tadás-átvételi határozatok.
-  A dosszié lezárását elrendelő határozat, m elyben le 

kell írni az irattározás okát (például: az akció befeje
zése és visszhangjának felm érése u tán  az akció foly
tatására nem látszik lehetőség stb.). A határozatot a 
dosszié m egnyitását engedélyező vezető hagyja jóvá.

-  Betűsoros névm utató, am elyet külön kell kezelni és 
a dosszié lezárásával egyidőben kell bevarrni. A be
tűsoros névm utatóba a személyek neve mellé be kell 
jelölni, hogy hányas számú kartonon vették  nyilván
tartásba (aláírás, pecsét, dátum  szükséges).

3. Aktív intézkedések dossziéból nyilvántartásba vétel:
5-ös kartonon (1 példányban) a III/I. Csoportfőnökség nyil

vántartási kategóriájába tartozó szem élyeket (a kartonokat az 
alosztályvezetőnek láttam oznia kell).

4. Az aktív  intézkedések dossziéját becsomagolva és lepecsé
telve kell ira ttá rba  helyezni, ha abban szigorúan titkos, különö
sen fontos és bizalmas jelzésű anyagok vannak. Ennek szükséges
ségét az illetékes osztályvezető dönti el.
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RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK DOSSZIÉ

1. Rendkívüli esem ények dossziét kell nyitni m inden olyan, 
a kapitalista országok területén  történő rendezvényre, amelynek 
operatív biztosítása a III/I. Csoportfőnökség feladata, továbbá 
olyan rendkívüli esem ényekre (például: árulás, provokáció stb.), 
am elyek az MNK. érdekeit veszélyeztetik.

A rendkívüli események dossziéjában kell összegyűjteni, 
kezelni és nyilvántartani m indazokat az ügynökségen és más for
rásokon keresztül m egszerzett anyagokat, amelyek a rendkívüli 
eseményre, az azzal kapcsolatos intézkedésekre vonatkoznak.

A rendkívüli esem ények dosszié m egnyitására határozatot 
kell hozni, am elyet az osztályvezető engedélyez. A határozatban 
meg kell jelölni a dosszié fedőnevét. A nyilvántartó  a határozat 
alapján a dosszié fedőnevéről és számáról kitölti az 1-es kartont, 
bevezeti a speciális kartonra és a dossziét a szükséges nyom tat
ványokkal együtt a hírszerző tisztnek kiadja.

2. A rendkívüli események dosszié tartalma:
-  tartalom jegyzék,
-  betűsoros névm utató,
-  betekintőlap,
-  határozat a dosszié m egnyitására,
-  a rendkívüli esem énnyel kapcsolatos jelentések, ja

vaslatok, tervek  és egyéb okmányok (a helyszínen 
ta lá lt bizonyítékok, ezekről és a helyszínről készült 
fényképek, szakértői vélem ények stb.),

-  átadás-átvételi határozatok,
-  összefoglaló jelentés,
-  javaslat a dosszié lezárására, am elyben indokolni kell 

az irattározás okát (a javaslatot a dosszié m egnyitá
sát engedélyező vezető hagyja jóvá).

3. Rendkívüli események dossziéból nyilvántartásba vétel:

5-ös kartonon (1 példányban) a III/I. Csoportfőnökség nyil
vántartási kategóriájába tartozó szem élyeket (a hírszerző tiszt 
írja  alá), 7-es kartonon (2 példányban) az ellenséges címeket, 
11-es kartonon (1 példányban) az ellenséges objektumokat, szer
vezeteket (az alosztályvezető írja  alá).

14. §
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15. §

OBJEKTUM-, AKTÍV INTÉZKEDÉSEK,
RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK DOSSZIÉ 

ÁTADÁS-ÁTVÉTELE

1. Objektum -, aktív  intézkedések és rendkívüli események 
dossziéinak átadását, illetve átvételét

-  osztályok között a csoportfőnök,
-  alosztályok között az osztályvezető,
-  alosztályon belül az alosztályvezetők engedélyezik.

2. Az átadás-átvételi határozatot 2 példányban kell kitölteni, 
pontosan feltüntetve az á tvett kötetek számát. A határozat egyik 
példányát a nyilvántartónak kell leadni a változások átvezetése 
céljából.

Objektum-, aktív intézkedések és rendkívüli események 
dossziéját társ-csoportfőnökségeknek átadni, illetve tőlük objek
tum - és rendkívüli események dossziét végleg átvenni szigorúan 
tilos!

16. §

OBJEKTUM-, AKTÍV INTÉZKEDÉSEK 
ÉS RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK DOSSZIÉ 

MEGSEMMISÍTÉSE

1. A dossziék megsemmisítését kell javasolni, ha a feldolgozó 
munka eredm ényeként a dossziéban operatív értékű anyag nem 
keletkezett, valamint, ha az ellenséges tevékenységet folytató 
személy m eghalt és anyagának megőrzéséhez operatív érdekek 
nem fűződnek.

A megsemmisítésre 1 példányban határozatot kell hozni, 
m elyet a dosszié m egnyitását engedélyező vezető hagy jóvá. 
A határozatban intézkedni kell a dossziéból korábban nyilván
tartásba vett személyekről, törlésükről, vagy anyagaiknak más 
dossziékba történő áthelyezéséről és a dosszié megsemmisítésé
nek határidejéről. A nyilvántartó  a dossziét megsemmisíti -  a 
határidő lejárta  u tán  -  és törli a nyilvántartásból, a megsemmi
sítésről szóló határozatot a dosszié tartalom jegyzékével együtt 
lerakja.
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ÜGYDOSSZIÉBA, OBJEKTUM-, AKTÍV INTÉZKEDÉSEK 
ÉS RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK DOSSZIÉBA TÖRTÉNŐ 

BETEKINTÉS RENDJE

1. A III/I. Csoportfőnökség állományába tartozó hírszerző 
tisztek az ira ttárba  helyezett ügy-, objektum - és rendkívüli ese
m ények dossziékba alosztályvezető, aktív  intézkedések dossziékba

 osztályvezető által aláírt szolgálati jeggyel tekinthetnek 
be, vihetnek el tanulm ányozásra, illetve kérhetnek ki végleg. 
A végleges kikérésre vonatkozó szolgálati jegyet a dosszié ira t
tározását engedélyező vezetőnek is láttam oznia kell.

A dossziét tanulmányozás, vagy végleg történő kikérés ese
tén a nyilvántartó  a hírszerző tiszt nevére írja. A tanulm ányo
zásra k ikért dossziéknál meg kell jelölni a határidőt is. Amen
nyiben a határidő lejár, hosszabbítást ú jra  szolgálati jegyen kell 
kérni. Ha a tanulm ányozás során anyag keletkezik, azt a dosszi
éba be kell varrn i és a tanulm ányozás eredm ényéről feljegyzést 
kell készíteni.

2. A III. Főcsoportfőnökség beosztottai osztályvezetői, az 
MNVK/2. Csoportfőnökség beosztottai a csoportfőnökség vezetője 
által a lá írt szolgálati jeggyel tekinthetnek be ügy-, objektum - és 
rendkívüli esem ények dossziékba. A szolgálati jegyet az ira ttáro 
zást elrendelő vezetőnek is láttam oznia kell.

Élő és irattári aktív intézkedések, valamint külföldi ügynök
dosszié „M.” dossziéjába a fenti szervek beosztottai nem tekint
hetnek be.

3. Ira ttározott dossziékból szolgálati jegyre csoportfőnök, il
letve osztályvezető kérésére összefoglaló készíthető társ-csoport
főnökségek részére. Az összefoglalót a nyilvántartó  készíti és lát
tam oztatja az irattározást elrendelő vezetővel.

4. A III/2. Osztály irattárából tanulm ányozásra kikérni ope
ratív  és vizsgálati dossziét osztályvezető által a lá írt szolgálati 
jegyre, határidőre lehet a III/I. Csoportfőnökség nyilvántartója 
ú tján. Szükség esetén, újabb szolgálati jegyen, határidőhosszab
bítást kell kérni.

5. A nyilvántartó  a III/I. Csoportfőnökség ira ttárában  elhe
lyezett dossziékba való betekintésekről külön naplót vezet fedő
név, alosztály, dosszié- és kötetszám  megjelölésével, feltüntetve, 
hogy kinek a részéről tö rtén t a betekintés.

17. §
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SZEMÉLYI NYILVÁNTARTÁS

A III/I. Csoportfőnökségen a nyilvántartásba vétel alapjául a 
0033/1963. számú m iniszteri parancsban foglaltakon kívül az 
alábbi okmányok fogadhatók el:

a) a hírszerző tisztek és titkos m unkatársak ellenőrzött sze
mélyes megállapításai,

b) saját, társszervek és baráti szervek ügynöksége, társa
dalmi kapcsolatok és egyéb operatív eszközök (K. ellen
őrzés, 3/a., 3/e. módszer, külső figyelés stb.) ú tján  be
szerzett és ellenőrzött adatok,

c) eredeti okmányok, állami szervek, hivatalok, intézmé
nyek, szervezetek és pártok hivatalos iratai, közlemé
nyei,

d) sajtóterm ékek (lexikonok, könyvek, gazdasági, tudom á
nyos, rádió- és televízióközlemények) értékeléséből szár
mazó adatok.

A III/I. Csoportfőnökség nyilvántartásába kell venni:
1. 7-es és 11-es kartonon a kapitalista államok hírszerző és 

elhárító szerveit, fedőszerveit, kiképző és beszervező, kihallgató 
objektum ait, K. és T. lakásait, postafiókjait, levélcímeit, emig
ráns szervezeteket, csoportokat, egyesületeket, am elyek a M agyar 
Népköztársaság és a szocialista tábor országai ellen ellenséges te
vékenységet folytatnak, illetőleg a hírszerzés szám ára jelentősek.

A 7-es kartonon az 1. pontban felsoroltakat cím szerint, a
11 -es kartonon név szerint kell nyilvántartásba venni.

2. Am ennyiben a szervezeteknek, intézm ényeknek stb. legá
lis elnevezése nincs, akkor a nyilvántartásba vétel a szervezet, 
intézmény vezetőinek neve, fedőneve alapján történik.

A 7-es (2 példányban) és a 11-es (1 példányban) kartonokat 
az operatív tisztek töltik ki és az alosztályvezetők láttamozzák.

3. 5-ös kartonon m indazokat a személyeket, akik a csoport- 
főnökségen akár élő, akár ira ttá ri dossziékban szerepelnek és va
lam elyik hírszerző vonal nyilvántartási kategóriájába tartoznak. 
Az 5-ös kartonokat 1 példányban a hírszerző tisztek töltik ki és 
az alosztályvezetők láttamozzák.

a) A politikai és gazdasági hírszerzés nyilvántartási kate
góriájában: a kapitalista államok állam - és korm ányfője

18. §
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hivatalának, parlam entjének, külügym inisztérium ának, 
ipari, kül- és belkereskedelmi, pénzügyi, közlekedésügyi 
m inisztérium ának, statisztikai h ivatalának alkalmazot
tai, más államok terü letén  működő diplomáciai képvise
leteinek beosztottai, vezető és jelentős politikai pártok
-  kivéve a testvérpártokat - , társadalm i és szakszer
vezetek vezetői, alkalmazottai, befolyásos tagjai, a leg
jelentősebb és legbefolyásosabb sajtó- és propaganda
szervek vezetői, alkalmazottai, illetve ezek közül azok, 
akik a politikai és gazdasági hírszerzés célobjektum aiban 
hírszerzés szempontjából hasznosítható beosztásban dol
goznak, vagy a célobjektum ban dolgozó személyek meg
közelítése szem pontjából felhasználhatók.

b) A reakciós emigráció elleni hírszerzés nyilvántartási 
kategóriájában:
-  m agyar és nemzetközi politikai, katonai, reakciós 

emigráns szervezetek, intézmények, sajtó- és más 
propagandaszervek m agyar és külföldi származású 
vezetői, aktív tagjai és alkalmazottai,

-  azok a m agyar szárm azású személyek, akik valam e
lyik kapitalista állam hadseregében, idegenlégiójá
ban teljesítenek, vagy teljesítettek  szolgálatot, disszidált

 rendőr-, államvédelmi-, honvédtisztek és
-  mindazok, akik a reakciós emigráns szervek és veze

tők elleni, illetőleg a lojális emigráns szervek erősí
tésére, befolyásának növelésére irányuló operatív 
m unkában felhasználhatók.

c) Az ellenséges hírszerző és elhárító szervek elleni hír
szerzés nyilvántartási kategóriájában:
-  a kapitalista államok hírszerző és elhárító szervei 

fedőszerveiként működő hivatalok, intézmények, 
vállalatok vezetői, alkalmazottai,

-  a kapitalista államok hírszerző, elhárító és rendőri 
szerveinek vezetői, beosztottai, ügynökei, segítői,

-  a hírszerző és elhárító kirendeltségek, iskolák, ki
képzőhelyek beosztottai, hallgatói, alkalmazottai,

-  a titkosszolgálati szervek vezetőinek hozzátartozói, 
kapcsolatai és

-  mindazok a személyek, akik az ellenséges titkosszol
gálati szervek hazánk és a szocialista tábor országai 
ellen irányuló ellenséges tevékenységét elősegítik,
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tám ogatják, illetve az ellenséges tevékenység elleni 
operatív m unkában felhasználhatók.

d) A tudományos, műszaki hírszerzés nyilvántartási kate
góriájában: a fe jle tt kapitalista államok tudományos ku
tatóintézeteinek, bizottságainak, tudományos, műszaki 
tervezéssel, kivitelezéssel, finanszírozással foglalkozó 
állami és magánintézetei, vállalatok és laboratórium ok, 
szabadalmi irodák alkalmazottai, műszaki főiskolák és 
egyetemek hallgatói, az ezekben az objektum okban dol
gozó m agyar származású tudom ányos és műszaki kép
zettségű személyek, valam int azok, akik az ezen objek
tum okban dolgozó személyek megközelítésére felhasz
nálhatók.

e) Külképviseleteink ellenséges behatolás elleni védelmét 
biztosító vonal nyilvántartási kategóriájában:
-  az MNK. külképviseleteinek idegen állampolgárságú 

alkalmazottai,
-  a külképviseletek alkalm azottai közül mindazok, 

akik ellenséges tevékenységet követtek el, vagy ilyen 
elkövetésével alaposan gyanúsíthatok,

-  azok, akik az ellenséges hírszerző és elhárító, vala
m int em igráns szervek megbízásából külképviselete
ink és beosztottai ellen provokációt követtek el, vagy 
kíséreltek meg,

-  mindazok az idegen állampolgárságú személyek, akik 
külképviseleteinkkel és beosztottaival rendszeresen 
érintkeznek (orvos, nyelvtanár, javító, vagy szolgál
tató  vállalkozó, illetve alkalm azott stb.).

Tilos nyilvántartásba venni azokat a külképviseleteken dol
gozó m agyar állampolgárokat és hozzátartozókat, akik tevékeny
ségükkel nem sértik  az MNK. érdekeit. Ezeket a személyeket 
csak az objektumdosszié betűsoros névm utatóján szabad feltün
tetni.

19. §

A TILTÓNÉVJEGYZÉK KEZELÉSE 
A III/I. CSOPORTFŐNÖKSÉGEN

Tiltónévjegyzékbe kell venni (a rendszeresített határozaton
2 példányban) a 026/1967. számú m iniszteri parancs szerint:

a) a fasiszta, revansista, m ilitarista  és más ellenséges emig
ráns szervezet, illetve egyéb, a M agyar Népköztársaság-
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gal, vagy más szocialista országgal szemben ellenséges 
tevékenységet folytató szervezet, vagy csoportosulás 
tagjait,

b) az SS. tag jait és a Volksbund M agyarországról kitelepí
te t t  vezetőit,

c) az állam elleni, a háborús és népellenes, illetve béke és 
emberiség elleni bűn tett m iatt elítélteket, vagy ilyen 
bűncselekm ény elkövetésével gyanúsíthatókat,

d) akiket a NET. m agyar állampolgárságuktól megfosztott.
e) akiket bírósági ítélettel, vagy hatósági határozattal ki

utasítottak,
f) a külföldre kerülés előtt ny ilván tarto tt és jelenleg is ak

tív  veszélyes bűnözőket, valam int útlevéllel elkövetett 
visszaélés, embercsempészés, devizagazdálkodás szabá
lyait sértő bűntett, vám bűntett, vagy más jelentősebb 
köztörvényi bűntettek  m iatt m agyar bíróság által jog
erősen elítélt személyeket,

g) akik korábbi beutazásuk során az MNK. jogszabályait 
súlyosan sértő m agatartást tanúsítottak, vagy ellenséges 
tevékenységet folytattak,

h) akik az MNK.-ról, vagy más szocialista országról ellen
séges tartalm ú propagandaanyagot készítettek, terjesz
tettek, illetve ellenséges nyilatkozatokat tettek, a SZER., 
az Am erika Hangja, a Deutsche Welle és a BBC. m agyar 
szekciójának m unkatársai, akik ellenséges emigráns la
pokban publicisztikai tevékenységet folytatnak,

i) azokat a volt m agyar arisztokratákat, nagytőkéseket és 
földbirtokosokat, a volt horthysta erőszakszervek veze
tőit, a hivatásos állom ányú katona-, rendőr-, vagy 
csendőrtiszteket, akik az MNK.-val szemben ellenséges 
tevékenységet folytatnak,

j) azokat az em igrált, illetve disszidált egyházi személye
ket, akik az MNK.-val szemben ellenséges tevékenysé
get folytatnak,

k) akik az 1963. évi 4. számú tvr. hatályba lépéséig jog
ellenesen távoztak külföldre és olyan bűncselekmény 
elkövetésével gyanúsíthatok, am elyre nem  terjed  ki a 
tvr. hatálya,

l) akik a M agyar Népköztársaság fegyveres erőinek, vagy 
testületeinek hivatásos tag jaiként jogellenesen távoztak 
külföldre,
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m) külföldön tartózkodó olyan m agyar állampolgárokat, 
akiknek végleges hazatérés engedélyezését, vagy konzuli 
útlevél irán ti kérelm ét jogerősen elutasították, illetve 
konzuli útlevelét megvonták, 

n) kémgyanús és más olyan személyeket, akiknek ellensé
ges tevékenységéről ellenőrzött adatok vannak, de ismé
telt beutazásuk esetén ellenőrzésük, illetve a büntető- 
eljárás megindításához szükséges bizonyítékok m egszer
zése várhatóan nagy nehézségekkel járna, vagy az elle
nük való eljárás eredm énye előreláthatóan nem több 
m int kiutasítás, 

o) akiknek be-, vagy átutazása egyéb indokolt állami (ope
ratív  stb.) érdekből nem kívánatos.

A tiltónévjegyzékbe történő felvételt, illetve törlést az osz
tályvezetők javaslatára a csoportfőnökség vezetője engedélyezi.

A nyilvántartó  a felvételi, illetve törlési határozat alapján 
a szükséges változásokat a kartonrendszerén átvezeti és a hatá
rozatot a KEOKH.-nak továbbítja.

Tilos tiltónévjegyzékbe olyan személyt felvenni, aki nem 
szerepel a III/I. Csoportfőnökség nyilvántartásában.

A KEOKH. visszaigazolja a tiltónévjegyzékbe tö rtén t felvé
teleket, törléseket -  a III. Főcsoportfőnökség többi szerveiét is
- , am elyeket a nyilvántartó  a kezelésében levő tiltónévjegyzé
ken átvezet.
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III. FEJEZET

Ellenőrzés, válaszadás, számadás
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A III/I. CSOPORTFŐNÖKSÉG NYILVÁNTARTÁSÁBAN 
TÖRTÉNŐ PRIORÁLÁS RENDJE

1. A III/I. Csoportfőnökség hálózati nyilvántartásában ellen
őrzés -  priorálás -  csak a rendszeresített sárga színű kérdő
jegyen tö rténhet az ellenőrzésre jogosult vezetők aláírásával.

Tilos átirato t, szolgálati jegyet, névsorokat ellenőrzés céljá
ból elfogadni. Szóbeli, vagy telefonon történő ellenőrzésre a vá
laszadás szigorúan tilos!

A III/I. Csoportfőnökség nyilvántartó ja -  a III/I. Csoport- 
főnökség beosztottait kivéve -  személyesen kérdőjegyet nem 
fogad el. A kérdőjegyeket a fu tárpostán  keresztül kell e lju tta tn i 
a csoportfőnökségre. Ez alól kivételt csak sürgős és fontos opera
tív  érdekek esetében lehet tenni.

2. Priorálásra, priorálás engedélyezésére jogosultak:
a) a belügym iniszter-helyettesek,

a III. Főcsoportfőnökség helyettes vezetői, 
a III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei, beosztott osz

tályvezetői,
a III/I. Csoportfőnökség osztály- és alosztályvezetői, 
a I II /1., III/2. Osztály vezetői, 
a II /1. Csoport vezetője,

b) a III/3. Osztály vezetője,
a megyei (budapesti) főkapitányok és politikai osztályok 

vezetői,  
a H atárőrség Felderítő Osztály vezetője, 
az MNVK/2. Csoportfőnökség vezetője és helyettesei, 

osztályvezetői.
3. A priorálás módja:
Priorálás alkalm ával a sárga színű kérdőjegyen m inden eset

ben a megfelelő szöveg aláhúzásával, illetve a priorálás okának

20. §
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leírásával pontosan fel kell tüntetn i, hogy a priorálást m ilyen 
célból kérik.

Priorálást kérni az alábbi esetekben lehet:
-  beszervezés,
-  őrizetbe vétel,
-  tanúkihallgatás,
-  operatív ügyben m int ellenséges személy m erült fel,
-  feldolgozás alá vétel,
-  külföldre utazási kérelem,
-  vezető, vagy bizalmas állás betöltése,
-  feldolgozó m unkához más hálózata ú tján  kér segítsé

get,
-  szerepel-e ellenséges szervezetek név szerinti,
-  cím szerinti nyilvántartásában,
-  egyéb, konkrétan m eghatározott okból.

A kérdőjegyeket m inden esetben írógéppel, vagy olvasható 
kézírással, a vezeték- és utónevet nyom tatott betűvel kell kiállí
tani. Különös gondot kell fordítani az adatok, évszámok, nevek 
stb. pontosságára.

Amennyiben a kérdőjegyen a priorálás célja nincs pontosan 
meghatározva, az adatok nincsenek olvashatóan kitöltve, akkor 
a III/I. Csoportfőnökség nyilvántartó ja a kérdőjegyeket pontos 
kitöltés, a priorálás okának m eghatározása végett visszaküldi.

A kérdőjegyen fel kell tün te tn i a priorálást kérő operatív 
tiszt nevét, rendfokozatát, m elyik osztályon dolgozik, telefonszá
mát. A kérdőjegyet a priorálásra jogosult vezetővel kell aláíratni.

4. Am ennyiben a prioráltato tt személy a nyilvántartásban 
nem szerepel, a III/I. Csoportfőnökség nyilvántartó ja az alábbi 
választ adja: „NYILVÁNTARTÁSBAN NEM SZEREPEL”.

A kérdőjegyet közvetlenül visszaküldi a prioráltató  operatív 
szerv vezetőjének.

5. Am ennyiben a prioráltato tt személy anyaga m ár ira ttá r
ban van, a nyilvántartó  megadja a dosszié(k) ira ttári számát. 
Ugyancsak megadja az élő objektumdosszié(k) szám át is.

6. Am ennyiben a nyilvántartásban szereplő személy anyaga 
még nincs irattárban, akkor a nyilvántartó  a kérdőjegyre ráírja, 
hogy illetékességből melyik alosztályvezetővel (telefonszámának 
megjelölésével) vegyék fel a kapcsolatot a személy ügyében.
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A kérdőjegy visszaküldésével egyidőben értesíti az illetékes 
alosztályvezetőt, hogy ki és m ilyen célból priorálta a személyt. 
Az értesítőlapot a személy anyagában le kell rakni.

Am ennyiben a működő hálózatot többször priorálták és de
konspiráció veszélye áll fenn, az operatív tiszt köteles a körülm é
nyeket alaposan kivizsgálni. Erről az ügydossziéban feljegyzést 
kell elhelyezni.

7. Az ellenséges szervezetek név és cím szerinti nyilvántar
tásában szereplő személy esetében (7-es és 11-es kartonon) a nyil
vántartó  a következő választ adja: „SZEREPEL AZ ALÁBBI 
ADATOKKAL . .. " (a kartonon levő rövid válasz).

8. A III/2. Osztály priorálás esetén nem ad választ a III/I. 
Csoportfőnökség személyeiről, akik a központi hálózati nyilván
tartásban  szerepelnek, hanem  a kérdőjegyeket válaszadás céljá
ból a III/I. Csoportfőnökség nyilvántartójának küldi meg, ahol 
azt a rendszeresített módon megválaszolják.

21. § 
s z á m a d á s

1. A nyilvántartó  a III/I. Csoportfőnökség és a III/I-9. Osz
tály  vezetőjének tartozik jelentési kötelezettséggel a dossziék 
szám ának és a nyilvántartásba vételek alakulásáról, arról utasí
tásra  jelen tést készít.

2. A III/I. Csoportfőnökség nyilvántartó  vezetőjének joga 
van bárm ikor dossziét ellenőrizni az osztályokon (kivéve a 8-as 
Osztályt) annak m egállapítása céljából, hogy azt a nyilvántartási 
szabályzatnak megfelelően kezelik-e.

3. A nyilvántartó  köteles minden osztályon évente legalább 
két alkalommal ellenőrizni a dossziék kezelését és a tapasztala
tokról jelentést készíteni.

4. A nyilvántartási anyagokat kezelni (iktatni, postázni, szál
lítani stb.) a titkos ügykezelés szabályai szerint kell.

5. A jelen N yilvántartási Szabályzatban nem é rin te tt opera
tív, valam int hálózati nyilvántartással kapcsolatos eljárásokat a 
008/1967., 0031/1963., valam int a 0033/1963. számú m iniszteri pa
rancs tartalm azza.

6. A III/I. Csoportfőnökség 8-as Osztály nyilvántartási anya
gainak kezelését külön nyilvántartási parancs szabályozza.
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7. A 0017/1968. számú m iniszteri parancsban m egjelölt me
gyei politikai osztályokon az I-es alosztályok hazai személyeire 
vonatkozó nyilvántartási anyagait a 008/1967. és 0031/1963. 
számú m iniszteri parancsban foglaltak szerint kell kezelni. 
A külföldön élő személyek anyagainak nyilvántartását a megyei 
I-es alosztályok ügyrendjében kell szabályozni. Az I-es alosztá
lyok által nyilvántartásba ve tt személyekről (dossziékról) csak az 
illetékes politikai osztály vezetőjének engedélyével adhatnak fel
világosítást.

Budapest, 1969. július 1.

ÁCS FERENC s. k. RAJNAI SÁNDOR s. k.
rendőr ezredes, rendőr vezérőrnagy,

a I I I /2. Osztály vezetője I I I .  főcsoportfőnök-helyettes
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