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BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos!
K ülönösen fontos!

Tárgy: A „K” rendszerrel kapcsolatos állambiztonsági feladatok megszer
vezése.

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány jelentős állami beru
házások útján megteremtette a „K” rendszer kiépítésének anyagi és tech
nikai feltételét. Ennek megfelelően több különleges rendeltetésű objektum 
épült, illetve épül. A „K” objektumokat a Honvédelmi Bizottság 1966. szep
tember 15-től a Honvédelmi Minisztérium alárendeltségébe utalta.

A ,,K” rendszer egésze, rendeltetése, felszerelése és üzemeltetése fon
tos titkot képez. Az imperialista hírszerző szervek által történő felderítése 
súlyos hátrányokkal, károkkal járna. A „K” rendszer védelme, operatív 
biztosítása érdekében

m e g p a r a n c s o l o m  :

1. A "K” rendszerhez tartozó objektumok, létesítmények külső és belső 
védelmét, üzembiztos, zavartalan építésének és rendeltetésszerű felhaszná
lásának hálózati operatív biztosítását a BM. III/II., a BM. III/IV. Csoport- 
főnökség, a megyei rendőrfőkapitányságok politikai osztályai és a BM. 
Kormányőrség szervezze meg.

2. Az érintett objektumok, létesítmények építésében részt vevő gene
ráltervező és kivitelező vállalatok hálózati operatív biztosításáról a terüle
tileg és objektumilag illetékes BM. szervek gondoskodjanak.

3. A „K” rendszer építésében részt vevő vállalkozók érintett személyi 
állományának és a „K” rendszer üzemeltetése során műszaki ellenőrzést, 
garanciális javítást stb. végrehajtó személyek megbízhatóságának ellenőr
zéséért a területileg és objektumilag illetékes BM. operatív szervek veze
tőit teszem felelőssé.

4. A megyei rendőrfőkapitányságok politikai osztályai nyújtsanak ha
tékony segítséget a HM. alárendeltségébe tartozó "K” objektumok környe
zetének operatív biztosításában, valamint a megye területén lakó és a „K” 
objektumok építése során felvételre kerülő polgári személyek előzetes 
ellenőrzésének végrehajtásában. 
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5. A BM. Kormányőrség parancsnoka intézkedjen a „K” objektumok 
fegyveres őrzésének megszervezésére, figyelembe véve az objektumok 
fedésének módját.

6. A „K” rendszer védelme érdekében folytatott elhárító munka haté
konyságának fokozása érdekében szorossá és gyakorlatiassá kell tenni a 
rendszer operatív biztosítását ellátó szervek közötti együttműködést. 
A HM. alárendeltségébe tartozó „K” objektumokkal összefüggő összes fel
adat koordinálásával a BM. III/IV., a „K” rendszer KPM. alárendeltségébe 
tartozó objektumokkal és létesítményekkel összefüggő összes feladat koor
dinálásával pedig a BM. III/II. Csoportfőnökséget bízom meg. A BM. 
III/IV-2. és a  BM. III/II-6. Osztály vezetője a kölcsönös ügyszerű tájékoz
tatás mellett szervezze meg egymás között a „K” rendszerrel összefüggő 
általános operatív helyzetet ismertető időszakos tájékoztatást.

7. A „K” rendszerrel, rendeltetésével és felszerelésével kapcsolatos 
minden adat különösen fontos, ezért a „K” rendszerhez tartozó objektumoknál

 az állami és katonai titkok megőrzésére, a technikai berendezések 
védelmére az általánostól eltérő szigorított rendszabályokat kell foganato
sítani. A „K” rendszer és az ezzel összefüggő titkok fokozott védelméért a 
parancsnokokkal, illetve vezetőkkel szoros együttműködés alapján az érin
te tt csoportfőnökségeket teszem felelőssé. Biztosítani kell, hogy a „K” 
rendszerrel kapcsolatos adatokról csak az arra illetékes személyek és a rá
juk vonatkozó mértékben szerezzenek tudomást.

8. A BM. III/IV. és a BM. III/II. Csoportfőnökség dolgozzon ki végre
hajtási utasítást a "K” rendszer területén végzendő hálózati operatív munka 
konkrét, az operatív helyzetnek megfelelő végzésére, a konspirációs intéz
kedések megtételére és jóváhagyásra terjessze fel a BM. III. főcsoport- 
főnökhöz.

BENKEI ANDRÁS s. k.
belügym iniszter
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BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos!
K ülönösen fontos!

Szám: 10-21/39/A/1966.

A 0039/1966. számú 
Belügyminiszteri parancs 

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Budapest, 1966. november 18-án

A belügyminiszter elvtárs 0039/1966. számú parancsa alapján a „K” 
rendszerhez tartozó objektumok, létesítmények és ezek tervezésében, kivi
telezésében részt vevő vállalatok, intézmények operatív védelmének meg
szervezése, a „K” rendszer állandó harckészültségi állapotának biztosítása 
érdekében -  az általános érvényű operatív elvek és utasítások mellett -  
az alábbi feladatokat határozom meg:

I.

A K-600-as rendszer titkossága, rendeltetése megköveteli, hogy a „K” 
rendszerben végleges vagy ideiglenes jelleggel foglalkoztatott személyek 
politikailag és erkölcsileg a legszilárdabbak legyenek. Ennek biztosítása ér
dekében az objektumokba való felvétel csak előzetes ellenőrzés és az ille
tékes osztályvezető által történő jóváhagyás alapján történhet, melyet a 
mellékelt határozatban kell rögzíteni.

1. A K-600-as rendszerbe felvételre kerülő személyeket és közvetlen 
hozzátartozóit ellenőrizni kell:

-  a BM. III/2. Osztály hálózati nyilvántartásában,
-  a BM. III/2. Osztály antidemokratikus elemek nyilvántartásá

ban,
-  a BM. II/I-5. Osztály hálózati nyilvántartásában,
-  a BM. II/I-5. Osztály bűnügyi nyilvántartásában,

indokolt esetben:
-  a BM. III/5. Osztály nyilvántartásában,
-  a BM. III/6. Osztály nyilvántartásában,
-  a BM. III/II. Csoportfőnökség kémelhárítási adattárában,
-  a BM. III/1. Osztály nyilvántartásában,
-  a BM. III/II-7. Osztály (KEOKH.) nyilvántartásában,
-  a munka- és lakhelyén.

2. A HM. alárendeltségében levő „K” objektumok (K-I., K-I/a, K-II., 
a megyei, városi fő és tartalék harcálláspontok) üzemeltető állományának, 
valamint az objektumok környezetéből részfeladatok elvégzésére felvételre
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kerülő polgári személyek előzetes ellenőrzéséért és jóváhagyásáért a BM. 
III/IV-2. Osztályt teszem felelőssé.

3. A KPM. alárendeltségébe tartozó és a "K” objektumok tervezésében, 
építésében részt vevő vállalatok, intézmények érintett személyeinek előze
tes ellenőrzésével és jóváhagyásával a BM. III/II-6. Osztályt bízom meg.

4. A "K” objektumok építésébe bevont fővállalkozók (BHG., VILATI., 
FMV., Ganz-Mávag, KGM., ÉM. Villanyszerelőipari Vállalat 4. sz. szerelő- 
ipari üzeme, ÉM. Csőszerelőipari Vállalat stb.) és az ezek részéről megbízott 
alvállalkozók érintett alkalmazottainak előzetes ellenőrzését és jóváhagyá
sát a BM. III/II-1. Osztály végezze.

5. A K-600-as rendszerbe tartozó postai objektumokban, létesítmé
nyekben foglalkoztatott személyek előzetes ellenőrzését és jóváhagyását a 
BM. III/II-6. Osztály és a területileg illetékes megyei rendőrfőkapitányság 
Politikai Osztálya hajtsa végre.

6. A HM. alárendeltségébe tartozó „K” objektumokba történő felvéte
lek, illetve jóváhagyások elbírálásánál az 1966. február 27-én kelt 003. 
számú belügyminiszterhelyettesi utasításban foglaltak a mérvadóak, míg a 
postai objektumok esetében azok sajátosságait és jellegét figyelembe véve 
kell alkalmazni.

7. A HM. alárendeltségébe tartozó „K” objektumok építésénél foglal
koztatott személyek jóváhagyásáról az illetékes operatív szervek a jóvá
hagyási határozatok és ellenőrzési anyagok megküldésével értesítsék a BM. 
III/IV-2-f. alosztály vezetőjét, aki a határozatok alapján a PVOP-al együtt
működve biztosítsa, hogy csak ellenőrzött és jóváhagyott személyek kap
janak belépési engedélyt a „K” objektumokba.

II.

A „K” rendszerhez tartozó objektumok, létesítmények és ezek építésé
ben részt vevő vállalatok érintett alkalmazottainak hálózati operatív bizto
sítását az alábbiak szerint szabályozom:

1. A HM. alárendeltségébe tartozó „K” objektumok külső és belső vé
delmével, üzembiztos, zavartalan és rendeltetésszerű felhasználásának ope
ratív biztosításával, valamint az építkezésben tartósan -  3 hónapot meg
haladó időtartammal -  részt vevő vállalati alkalmazottak elhárításával a 
BM. III/IV-2-f. alosztályt bízom meg. Ezen objektumok építésében tartósan 
részt vevő ügynökséget ideiglenes tartásra a BM. III/IV-2-f. alosztálynak 
kell átadni.

2. A K-600-as rendszerbe tartozó postai objektumok, létesítmények 
hálózati operatív biztosítását a területileg illetékes megyei rendőrfőkapi
tányságok politikai osztályai szervezzék meg. Különös gondot fordítsanak 
a K-600-as rendszerbe tartozó technológiai egységek biztosítására és az ott 
dolgozó személyek operatív ellenőrzésére.

3. A "K” objektumok építésében részt vevő személyek elhárítását a 
"K” objektumokkal összefüggő feladataik elvégzése után a területileg és 
objektumilag illetékes operatív szervek biztosítsák.

4. A „K” rendszer operatív biztosítása érdekében az objektumok üze
meltetését és őrzését ellátó személyi állomány körében, valamint az objek
tumok környezetében az operatív helyzetnek megfelelő számú és minőségű 
ügynökséget kell szervezni.

5. Az ügynökség szervezésénél alapvetően a „K” objektumok konspi- 
ráltságának jelentőségéből, nagy értékű berendezéséből és a különböző ren
deltetésű technológiai egységek üzembiztonságának fontosságából kell ki-

4

ÁBTL -4.2. - 10-21/ 39/1966 /5



indulni. Ezért nagy figyelmet kell fordítani a jelöltek kiválasztására, tanul
mányozására, megfelelő szakképzettséggel rendelkező személyek beszer
vezésére.

6. A "K ” rendszerben és a különböző rendeltetésű technológiai egysé
gekben foglalkoztatott ügynökséget rezidentúrába foglalni nem lehet.

7. A társadalmi kapcsolatok elvi és gyakorlati felhasználásánál a 
belügyminiszter elvtárs 1960. évi 008. számú parancsa az irányadó.

8. A K-600-as rendszerben dolgozó személyek esetében ügyszerű fel
dolgozó operatív munkát folytatni nem lehet. Ha az elsődleges adatok ellen
őrzése során az ellenséges tevékenység gyanúja fennáll, javaslatot kell 
tenni a gyanúsított személy azonnali eltávolítására, a rá vonatkozó terhelő 
adatok illetékes BM. szerveknek való átadására.

9. Meg kell szervezni az ügynökség és más operatív eszközök felhasz
nálása útján a K-600-as rendszerben dolgozó személyek időszakos preven
tív ellenőrzését. A „K” rendszerhez tartozó objektumok különleges rendel- 
tetésűek. Külső védelmük szempontjából a 0021/1962. számú belügyminisz
terhelyettesi parancs érvényes.

10. A "K” objektumok beruházásában, tervezésében, kivitelezésében és 
üzemeltetésében részt vevő személyek az objektummal kapcsolatos felada
taik végzésének időszakában és befejezését követőén 2 évig kapitalista or
szágba nem utazhatnak. Kivételes és fontos esetben az illetékes operatív
szervek egyéni elbírálása alapján hivatalos kiküldetés engedélyezhető.

A K-600-as rendszerben eddig foglalkoztatott és a jövőben jóvá
hagyásra kerülő személyek figyelőztetése, kapitalista országokba történő 
utazásuk elbírálása annak az operatív szervnek a feladata, amely az érintett 
személyek előzetes ellenőrzését és jóváhagyását végrehajtotta, kivéve a 
HM. alárendeltségébe tartozó objektumok építésében tartósan részt vevő 
személyeket.

III.

1. A „K” rendszerrel kapcsolatos kérdésekről, adatokról csak az arra 
illetékes szervekkel, személyekkel és a rájuk vonatkozó mértékben lehet 
megbeszélést folytatni, tájékoztatást adni.

2. A „K” rendszerrel kapcsolatos adatok, problémák szakmai értekez
leten nem képezhetik vita tárgyát. Ezeket csak az objektumot biztosító 
operatív tiszttel, vagy parancsnokával lehet megbeszélni.

3. A HM. alárendeltségébe tartozó „K” objektumokkal kapcsolatos ok
mányok készítésénél az MNVKF. által jóváhagyott, míg a K-600-as rend
szerhez tartozó postai objektumokra vonatkozó okmányok készítésénél a 
PVOP. által meghatározott fedőnevek és számok használata mindenkire 
nézve kötelező.

4. A „K” objektumokra vonatkozó operatív anyagokat tartalmazó dossziékba
 -  objektum dosszié, „B” és „M” dossziék, gyűjtők -  a területet 

tartó operatív tiszten és vezetőin kívül más személyek a csoportfőnök en
gedélyével tekinthetnek be.

5. Ha az ügynökség valamely tagja más területre kerül, "B” dossziéjá
ból a "K” rendszerrel kapcsolatos adatokat tartalmazó okmányokat ki kell 
emelni, az "M” dossziét pedig meg kell semmisíteni.

6. A feleslegessé vált anyagokat -  melyek a "K” rendszerre vonatkozó 
adatokat tartalmaznak -  az érvényben levő utasítás szerint folyamatosan 
meg kell semmisíteni.
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IV.

1. A K-600-as rendszer védelmének egyik elengedhetetlen feltétele az 
objektumokban dolgozó személyi állomány aktív támogatásának megnye
rése. Az állomány éberségének növelése, a titkok védelme, az ellenség mód
szereinek ismertetése -  szükséges mértékben -  céljából meg kell szer
vezni az állambiztonsági propagandamunkát.

2. A „K” objektumok sajátosságait figyelembe vevő előadásokat kell 
készíteni az éberség és titoktartás jelentőségéről, az ellenség észlelhető és 
várható érdeklődéséről, felderítő tevékenységük megakadályozásának mó
dozatairól, az objektum fedésének megfelelő magatartás kialakításáról.

3. A vezetők és operatív tisztek -  megfelelő szinten -  vegyenek részt 
minden olyan értekezleten, megbeszélésen, ahol a „K” objektumokkal összefüggő

 fontosabb kérdések, intézkedések kerülnek megtárgyalásra. Te
gyék meg észrevételeiket, javaslataikat és a döntéseket vegyék figyelembe 
az operatív munka szervezésénél.

4. Folyamatosan ellenőrizzék és tanulmányozzák a rezsim-intézkedések 
végrehajtását, az objektumok fedési rendszerének alkalmasságát, az ezzel 
összefüggő feladatok végrehajtását és ha szükséges, kezdeményezzék a 
vonatkozó intézkedések, rendszabályok kiegészítését, módosítását, meg
tévesztő módszerek, kombinációk alkalmazását.

5. 1967. március 1-ig fel kell mérni a „K” rendszer operatív helyzetét 
és megállapítani, hogy a „K” rendszerre vonatkozóan eddig milyen adatok 
jutottak az ellenség birtokába. A felmérés alapján levonható következteté
seket is figyelembe véve kell megszervezni a „K” rendszer védelmét, a 
hálózati operatív munkát.

RÁCZ SÁNDOR s. k.
rendőr vezérőrnagy  
m iniszterhelyettes
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BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos!

Határozat

A K-600-as rendszer objektumaiban való -  ideiglenes, végleges -  foglalkoztatása céljából 
ellenőriztük 

(név, előző név, leánykori név): .............................................. ....................................
és közvetlen hozzátartozóit.

Személyi adatok:

Születési év, h e ly : ........................ ...................................................................................

Anyja neve: ........................................................................................................................

Iskolai végzettsége: ........................................................................................................

Pártállása: ........................................................................................................................

Foglalkozása: ....................................................................................................................

Munkahelye: ....................................................................................................................

L akhelye:......................................................... ..................................................................

Ellenőrzés eszközei:

(priorálás -  felsorolva, hogy hol -  környezettanulmány, adatellenőrzés, rendőri informá
ció, szakmai és pártvezetők részéről véleményezés stb.)
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Az ellenőrzés alapján megállapítottuk, hogy

(szerepel-e valamely nyilvántartásban, pozitív és negatív tulajdonságai, káros szenvedélyei 
stb. Hozzátartozóira vonatkozóan is.)

A fentiek alapján jóváhagyom ........ .........................................................
K-600-as rendszerben való -  ideiglenes, végleges -  foglalkoztatását.

Budapest, 1 9 6 ... .  é v ...................................h ó ............ -n.

osztályvezető operatív tiszt
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Az objektumban végrehajtott ellenőrzésének eredménye:

Az objektummal összefüggő feladatainak elvégzését követő ellenőrzésének eredménye:
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Kapják: miniszterhelyettesek,
III. főcsoportfőnök helyettesei,
Kormányőrség parancsnoka,
III/II., III., IV. csoportfőnökök,
Nógrád megyei rendőrfőkapitány.

Készült: 30 példányban.

A parancs a címzettek személyes használatára szól és saját páncélszekrényben őr
zendő!
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