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350. SZÁMÚ ADATLAP

350. számú adatlapot az előzetes ellenőrzés, vagy a bizalmas nyomozás 
elrendelésekor, ügyről kell kitölteni. Ha ugyanazon ügyben az előzetes 
ellenőrzést bizalmas nyomozás követi, ennek elrendeléséről újabb 350. 
számú adatlapot nem kell kitölteni.

A 350. számú adatlapot kitöltéskor az adatszolgáltató szervek részére 
e célra rendelkezésre bocsátott számkeretből ügyazonosító számmal kell 
ellátni. Ugyanazon ügyben kitöltött minden további 351. számú és 352. 
számú adatlapon, a 350. számú adatlapon levő ügyazonosító számot kell 
feltüntetni.

Az ügyazonosító számot az előzetes ellenőrzés, vagy bizalmas nyomo
zás anyagait gyűjtő dossziéra is rá kell vezetni.

1. Adatszolgáltató szerv
Válasz: az előzetes ellenőrzést vagy bizalmas nyomozást végrehajtó 

szerv alosztályig történő jelölése.
Kódolás: a szerv részére kiadott — Titán rendszerben használandó 

kódjel közlése.

2. Az ügy nyilvántartó száma
Válasz és kódolás: — bizalmas nyomozásnál; a BM Nyilvántartó Köz

pont által kiadott dosszié nyilvántartási betűjelének és számának, — elő
zetes ellenőrzésnél; az iratgyűjtő főnyilvántartási számának közlése. Ha 
az adatszolgáltatás időpontjában, — bizalmas nyomozás elrendelésekor — 
a BM Nyilvántartó Központ által adott dosszié szám még nem ismert, az 
elrendelő okmány TÜK-számát kell közölni. Az első három különálló kód
kockába a betűjelet, a további kódkockába a számokat kell írni.

3. Elrendelés időpontja
Válasz: év, hó, nap közlése, amikor az elrendelést a parancsnok jóvá

hagyta.
Kódolás: az év két utolsó számjegyével, a hónap és a nap számjegyé

vel történik.

4. Elrendelő parancsnok beosztása
Válasz és kódolás: a tervet, a határozatot jóváhagyóként aláíró

parancsnok szerint:
— alosztályvezető 1
— osztályvezető 2
— főkapitányhelyettes 3
— csoportfőnökhelyettes 4
— csoportfőnök 5
— főcsoportfőnök-helyettes 6
— főcsoportfőnök 7

Megjegyzés: helyettesi megjelölés akkor alkalmazható, ha helyettesi 
hatáskörben írták alá az okmányt. Magasabb parancsnok távollétében, 
hatásköri helyettesítés esetén, a helyettesített parancsnok beosztását kell 
közölni.
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5. Bűncselekményre utaló magatartás minősítése

Az alapinformációkban szereplő körülményt, bűncselekményre utaló 
tevékenységet, vagy m ulasztást (továbbiakban: m agatartást) elsősorban a 
Btk-ban megfogalmazott bűncselekmények szerint kell minősíteni. Több 
bűncselekményre utaló körülm ény esetén a legsúlyosabb bűncselekmény 
gyanúja szerinti m inősítést kell közölni. Ha a jogellenes m agatartás minő
sítését nem a Btk., hanem az 1968. évi szabálysértésekről szóló I. törvény 
tartalmazza, m int pld. engedélynélküli munkavállalás külföldi m unkavál
lalónál, vagy műsoros előadás szabálytalan tartása stb., ebben az esetben 
a szabálysértési kódex szerinti m inősítést kell közölni. Ugyanez vonat
kozik arra az esetre is, ha a társadalom ra veszélyesség csekély foka m iatt 
a cselekményt szabálysértésként értékelik. (Pld. egyesülési joggal vissza
élés).

A társadalom ra veszélyes m agatartás minősítése az adott időpontban 
fennálló ténybeli ism eretektől függ. Ezért a minősítés, — a bűncselek
mény vagy szabálysértés gyanú — m eghatározása az időközben szerzett 
új ismeretektől függően az adatszolgáltatás során változhat. (Pl. az a maga
tartás, amely elrendeléskor a társadalom ra veszélyes csoportosulás minő
sítést nyert, később az újabb információk alapján összeesküvés, szervez
kedés, egyesülési joggal való visszaélés, stb.) m inősítést kaphat.

A Btk-ban szereplő összes bűncselekmény közlésére, kódolására lehe
tőség van. Kódszámként a bűncselekmények § számait kell alkalmazni 
oly módon, hogy a bűncselekménygyanú általános megjelölésekor a ren
delkezésre álló négy kódkockából az első háromba a Btk-ban levő § szá
mot, a negyedikbe 0-t kell írni. (Pl. izgatás általános megjelölésének 
kódszáma 1270.)

A bűncselekménygyanú közlésénél az általános meghatározáson belül 
— ha erre vonatkozóan megbízható ism ereteink vannak — további pon
tosítások alkalmazhatók. Pl. a m egtörtént bűncselekmények esetén, vagy 
realizálás alkalm ával történő adatszolgáltatáskor, amikor a bűncselekmény 
mélysége, megvalósulásának szakasza, az elkövetés módszere, eszköze, stb. 
már pontosabban behatárolható. A 4. kockában a 0 helyén 1-től 9-ig 
terjedő számjegyekkel kódolhatók a bűncselekm ényfajtákon belüli külön
böző minősítések, egyrészt a Btk-ban szereplő kiemelések, másrészt az 
operatív m unka igényei szerint. (Pl. izgatás, sokszorosítás ú tján  1247.) Ha 
a pontos minősítéshez megfelelő ism eretekkel nem rendelkezünk a bűn
cselekménygyanút mindig, általánosan és a kevésbé veszélyes alakzatá
val kell jelölni.

A bűncselekm énygyanún kívül a megvalósulási szakaszra vonatkozó 
ism ereteinket is közölni kell. Ennek kódolása a rovatban rendelkezésre 
álló külön kódkockában történhet a következő válaszlehetőségek szerint:

még nem bírálható el 0
(ismeretlen)

szándék hangoztatása 1
előkészület 2
kísérlet 3
befejezett 4

A kitöltési jegyzékben szereplő válaszlehetőségek elsősorban a BM 
02/1972. évi miniszterhelyettesi parancs szerint az áb. szervek hatáskörébe 
sorolt bűncselekményeket tartalmazzák. Ha a felsoroltakon kívül egyéb, 
vagy más szervek hatáskörébe u talt bűncselekménygyanú m erül fel, a 
bűncselekmény általános jelölését kell az ism ertetett módon alkalmazni. 
Ha a jogellenes m agatartás szabálysértés, kódolásnál az 1968. évi I. tö r
vényben alkalm azott § számot kell közölni oly módon, hogy a rendelke
zésre álló 4 kódkocka utolsó kockáiba írjuk  a § számot és eléje 0-t írunk. 
Pl. határsávban engedély nélküli tartózkodás 0008, engedély nélküli okta
tás 0155. A szabálysértéseken belül további minősítés kódolására nincs 
lehetőség.
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Összeesküvés 1160
kezdeményezése, vagy abban vezető tevékenység 1161

állami társadalmi vagy gazdasági rendet súlyosan veszélyeztető 1162
fegyveres 1163
részvétel, vagy támogatás 1170

állami, társadalmi vagy gazdasági rendet súlyosan veszélyeztető 1171
fegyveres 1172

Szervezkedés 1190
kezdeményezése, vezetése 1191
részvétel, vagy támogatás 1192

Lázadás 1200
szervezése, vezetése 1201
közrend súlyos m egzavarására vezető 1202
felfegyverkezve 1203

Egyesülési joggal való visszaélés 2070
engedély nélkül működő egyesület szervezése 2071
engedély nélkül működő egyesületben részvétel 2072
fiatalokat tömörítő társadalom ra veszélyes csoportosulás kezdemé

nyezése, vezetése 2073
fiatalokat tömörítő társadalom ra veszélyes csoportosulásban részvétel 2074
fiatalokat tömörítő egyházi, felekezeti jellegű, társadalom ra veszélyes

csoportosulás kezdeményezése, vezetése 2075
egyházi felekezeti jellegű egyesület, szervezet, csoport szervezése

vezetése 2076
egyházi, felekezeti jellegű csoportban való részvétel 2077
egyéb társadalom ra veszélyes csoportosulás kezdeményezése, vezetése 2078
egyéb társadalom ra veszélyes csoportosulásban részvétel 2079

Kártevés 1240
különösen súlyos hátrány t okozó 1241

Rombolás 1250

különösen súlyos hátrány t okozó 1251
közveszélyt előidéző 1252

M erénylet 1260
személy megölése 1261

súlyos testi sértés elkövetése 1262

Hazaárulás 1290
külföldi korm ánnyal, szervezettel, vagy ezek megbízottjával érin t

kezésbe bocsájtkozás 1291
külföldi szervezettel szövetségre lépés 1292
külföldi szervezettel együttműködés 1293
állami szolgálat, vagy hivatalos megbízatás felhasználásával

követték el 1294

Ellenség tám ogatása (háború idején) 1300
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Kémkedés 1310
hírszerző tevékenységre ajánlkozás 1311
hírszerző tevékenységre vállalkozás 1312
híranyag kiszolgáltatása rendszeresen, vagy kémszervezet tagjaként 1313
híranyag kiszolgáltatása egyszeri adatszolgáltatással 1314
államtitok tekintetében 1315
híranyag megszerzése sötét módszerrel 1316
híranyag megszerzése vizuális módszerrel 1317
kapitalista követségekkel, nyugati szervekkel való kapcsolat 1318
ellenséges személyekkel való kapcsolat 1319

Államtitoksértés 1600
államtitok jogosulatlan megszerzése 1601
államtitok jogosulatlan felhasználása 1602
államtitok illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, vagy illetékes

személy részére hozzáférhetetlenné tevése 1603
különösen fontos állam titok tekintetében, vagy súlyos hátrányt

okozóan 1604
illetéktelen külföldi személy számára vált hozzáférhetővé 1605
gondatlanul 1606
államtitok hanyag kezelése, a kezelésére vonatkozó szabályok

megszegése 1607

Szolgálati titoksértés 1610
szolgálati titok jogosulatlan megszerzése 1611
szolgálati titok jogosulatlan felhasználása 1612
szolgálati titok illetéktelen személy részére hozzáférhetővé tevése 1613
súlyos hátrányt okozóan 1614
illetéktelen külföldi személy részére vált hozzáférhetővé 1615
katonai, szolgálati titok illetéktelen személy részére vált

hozzáférhetővé 1616
szolgálati titok hanyag kezelése, a kezelésére vonatkozó szabályok

megszegése 1617

Háborús uszítás, hírverés 1350
sajtó ú tján  1351
sokszorosítás ú tján  1352
nagyobb nyilvánosság előtt 1353

Bűncselekmények a népek szabadsága ellen 1360
(elnyomó, fegyveres szervezetbe önként belépés)

Népirtás 1370
Nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport elleni bűncselekmény 1380
Háborús kegyetlenkedés 1390
Háborús pusztítás 1400
Visszaélés a vöröskereszttel 1410
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Izgatás 1270
szóban 1271
írásban (pl. levélben) 1272
sajtó útján 1273
sokszorosítás útján (pl. röpcédula szórással) 1274
falfirkálással, plakát, felirat stb. elváltoztatásával, elvitelével 1275
egyébként nagyobb nyilvánosság előtt 1276
külföldi ellenséges hírközlő szervek (rádió, tv, stb.) nyilvánosság

előtti, vagy csoportos hallgatása, velük levelezés 1277
külföldi ellenséges anyag beküldése, behozása, terjesztése 1278
fellazítás, ellenséges politikai befolyásolás 1279

Szocializmus érdekében kifejtett tevékenység miatt tettleg
bántalmazás 1280

Izgatás törvény, vagy hatósági rendelkezés ellen 2160
szóban 2161
írásban (pl. levélben) 2162
sajtó útján 2163
sokszorosítás ú tján  (pl. röpcédula szórással) 2164
falfirkálással, plakát, felirat, stb. elváltoztatásával 2165
egyébként nagyobb nyilvánosság előtt 2166

Közösség megsértése  2170

Rémhírterjesztés 2180
szóban 2181
írásban 2182
sajtó útján 2183
sokszorosítás ú tján  (pl. röpcédula szórással) 2184
falfirkálással, plakát, felirat elváltoztatásával 2185
egyébként nagyobb nyilvánosság előtt 2186

Rágalmazás 2660
aljas indokból 2661
sajtó, sokszorosítás útján, egyébként nagyobb nyilvánosság előtt 2662 
súlyos hátrány t okozó 2663

Hatóság, vagy hivatalos személy megsértése 1580

Hamis vád, bűncselekmény elkövetésével vádoló 1720

fegyelmi vétség, vagy szabálysértés elkövetésével vádoló 1730

Hatóság félrevezetése 1750

Sajtóbűncselekmények
előny követelése, elfogadása, sajtóban történő közzétételért,

elhallgatásért 2100
sajtóterm ék engedély nélküli kinyomtatása, más módon előállítása,

terjesztése 2110
a sajtóterm éken a kiadóra, szerkesztőre, előállítás helyére, idejére, 

a nyom dára vagy kiadóvállalatra vonatkozó adatokat nem, 
vagy ham isan tün te ti fel 2111

lefoglalt, vagy elkobzott sajtóterm éket terjeszt 2112
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Statisztikai bűncselekmények 2130

Közveszélyes munkakerülés 2140

Tiltott szerencsejáték szervezése 2150

Garázdaság 2190

köznyugalmat súlyosan zavaró 2191

Választás rendje elleni bűncselekmények 1430
választójog gyakorlásában akadályozás, befolyásolás 1431
törvény ellenére választójog gyakorlása 1432
választójog gyakorlása, vagy attól való tartózkodás m iatt erőszak

alkalmazása, vagy hátrány okozása 1433
a választás titkosságát sértő cselekmény elkövetése 1434
választási eredmény meghamisítása 1435

Hivatali visszaélés 1440

Közveszélyokozás 1900

közveszély elhárítását, vagy következményeinek enyhítését
akadályozta 1901

bűnszövetségben követte el 1902
különösen nagy kárt okozott 1903
gondatlanul követte el 1904

Közérdekű üzem működésének megzavarása 1910
bűnszövetségben követte el 1911
különösen nagy kárt okozott 1912
gondatlanul követte el 1913

Légi jármű jogellenes hatalomba vétele, kerítése 1920

a bűncselekménnyel összefüggően másoknak, másnak halált okozott 1921

Vasúti, légi, vagy vízi közlekedés biztonsága elleni bűncselekmények 1923
különösen nagy kárt okozott 1924
halált okozott 1925
foglalkozás szabályainak megszegésével követte el 1926
gondatlanul követte el 1927

Közúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmények 1929
Visszaélés robbanóanyaggal, robbanószerrel, lőszerrel, vagy

lőfegyverrel 1950
felhasználásra szolgáló készüléket készít 1951
felhasználásra szolgáló készüléket beszerez, vagy ta rt 1952
ilyen anyagot, vagy szert annak tartására  jogosulatlan személynek

ad át 1953
előállítására, tartására, átadására, vagy forgalm ára vonatkozó

rendelkezéseket megszegi 1954
fegyver elvesztés 1955
fegyver eltulajdonítás 1956

Visszaélés kábítószerrel 1980



Tiltott határátlépés 2030
országhatár engedély nélküli átlépése 2031
hatóság félrevezetésével szerzett okmánnyal, vagy egyébként meg

nem engedett módon 2032
fegyveresen 2033
három, vagy több személy együttesen 2034
légi járműnek jogellenes külföldre vitele ú tján  2035
erőszakos eszközökkel, és módon 2036
tiltott határátlépésre rábírás 2037

Embercsempészés 2040
tiltott határátlépéshez üzletszerűen segítségnyújtás 2041
erre ajánlkozás, vagy összebeszélés 2042

Hazatérés megtagadása 2050
állami, vagy szolgálati titok birtokában levő személyek részéről 2051
hazatérés megtagadására rábírás 2052

Külföldiek rendészetével kapcsolatos bűncselekmények 2090

Gazdálkodással kapcsolatos kötelesség megszegése 2240

Pazarló gazdálkodás 2250

Népgazdaság szerveinek megtévesztése 2260

Vesztegetés 2350

Befolyással üzérkedés 2351

Üzérkedés 2360

Jogosulatlan külkereskedelmi tevékenység 2370

Engedély nélküli külkereskedelmi tevékenység 2371

Devizagazdálkodást sértő bűncselekmény 2470
üzletszerűen 2471
jelentős értékkel kapcsolatban 2472

Vámbűntett 2490
csempészet 2491
vámorgazdaság 2492

Katonai bűncselekmények
Szökés 3120

katonai szolgálat teljesítése alóli végleges kivonás céljából szolgálati
hely önkényes elhagyása 3121

katonai szolgálat teljesítése alóli végleges kivonás céljából szo lgálati
helyéről távolm aradás 3122

katonai szolgálat teljesítése alóli végleges kivonás céljából szolgálati
hely önkényes elhagyása több katonával együttesen 3123

katonai szolgálat teljesítése alóli végleges kivonás céljából szolgálati
hely önkényes elhagyása háború idején elkövetve 3124
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Külföldre szökés 3130
fegyveresen 3131
több katonával együtt 3132
szolgálati ténykedés felhasználásával 3133
háború idején elkövetve 3134
Szolgálati helyről önkényes eltávozás, távolmaradás 3140
háború idején elkövetve 3141
Kibúvás katonai szolgálat teljesítése alól 3150
katonai szolgálatra véglegesen alkalm atlanná tevés 3151
katonai szolgálat alól időleges kibúvás 3152
fegyveres szolgálat megtagadása 3153
harckészültséget befolyásoló egyéb tevékenység 3154
Parancs iránti engedetlenség 3170
Őrutasítás megszegése 3260

Szabálysértések
útlevéllel kapcsolatos szabálysértés:
(meghatározott tartózkodási időn túli visszatérés külföldről) 0006
határövezetbe, sávba engedély nélküli belépés, tartózkodás 0008
sokszorosítógéppel való visszaélés 0009
tilos területre engedély nélküli belépés 0010
tiltott fényképezés 0011
távközlésiberendezés (rádió, tv, adó-vevő készülékek, stb.)

szabálytalan létesítése vagy üzemeltetése 0063
engedély nélküli munkavállalás külföldi m unkáltatónál 0079
engedély nélküli oktatás 0155
műsoros előadás szabálytalan tartása 0156
rendzavarás 0099
honvédelmi szabálysértések: jelentkezési kötelezettség elmulasztása 0031 

sorkatonai szolgálat halasztással kapcsolatos kötelezettség 
elmulasztása 0032

6. Bűncselekmény politikai jellege
Válasz és kódolás:

ism eretlen (vagy nem állapítható meg) 00
nacionalista, soviniszta, stb. 01
antiszem ita 02
cionista 03
egyházi reakciós 04
egyéb polgári reakciós 05
ultrabalos anarchista 06
jobboldali revizionista 07
baloldali revizionista 08
kommunista ellenes 09

— 9 —



7. Kapcsolata ellenséges szervvel, személlyel
Válaszadásnál közölni kell, hogy milyen szervvel, személlyel áll kap

csolatban, milyen államhoz tartozik a szerv, vagy hol van a működési 
helye, illetve milyen állampolgárságú a személy.

Kapcsolat jelölése
ismeretlen 00
hírszerző — elhárító szerv 01
diplomáciai és egyéb külképviseleti szerv 02
propaganda szerv 03
magyar emigrációs szerv 04
egyházi szerv 05
egyéb ellenséges szerv 06
ellenséges csoportosulás 07
magyar származású disszidens 08
egyéb ellenséges m agatartású személy 09

Kódolása: a rovat első két kódkockájában történhet.

Államhoz tartozása vagy működési helye, illetve állampolgársága

Afgán 001 Dél-Nyugat Afrika 027
Albán 002 Dominica 028
Algéria 003 Ecuador 029
Amerikai Egyesült Államok 004 EAK 030
Anglia 005 Egyenlítői Guinea 137
Andorra 006 Egyéb 031
Angola 007 Elefántcsontpart 032
Antiqua 135 Etiópia 034
Anquilla 151 Felső Volta 035
Argentína 008 Finn 036
Ausztrália 009 Francia 037
Ausztria 010 Francia Nyugat Afrika 038
Barbados 144 Fülöp-szigetek 039
Belgium 011 Gabon 040
Bengáli Népi Köztársaság 136 Gambia 146
Bhután 153 Ceylon 017
Botswana 145 Chile 018
Bolívia 012 Ciprus 019
Brazília 013 Columbia 020
Bulgária 014 Ghana 041
Burma 015 Görög 042
Burundi 016 Guatem ala 043
Costa Rica 021 Guinea 044
Csád Köztársaság 022 Guyana Szöv. Közt. 138
Csehszlovákia 023 Grenada 155
Dahomey 024 Haiti 045
Dánia 025 Holland 046
Dél-Afrikai Köztársaság 026 Honduras 047
Dél-Jemen 154 Hontalan 048
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India 049 Nauru 149
Indonézia 050 Nemzetközi (ENSZ) 033
Irak 051 Nepál 089
Irán 052 Német Dem. Közt. 090
Ír 053 Német Szöv. Közt. 091
Ismeretlen 134 Nicaragua 092
Izland 054 Nigéria 093
Izrael 055 Niger Köztársaság 094
Jamaica 056 Norvég 095
Japán 057 Nyugat Berlin 096
Jemen 058 Nyugat Samoa 097
Jordánia 059 Olasz 098
Jugoszláv 060 Omán 099
Kambodzsa 061 Panam a 100
Kameruni Köztársaság 062 Pakisztán 101
Kanada 063 Paraguay 102
Kenya 064 Peru 103
Kína 065 Portugál 104
Kongó 066 Rhodésia 158
Kongói Köztársaság 067 Román 105
Koreai Népi Dem. Közt. 068 Ruanda 106
Koreai Köztársaság 069 Saint Vincent 142
Közép-Afrikai Köztársaság 070 San-M arino 107
Kuwait 071 San-Salvador 108
Kuba 072 Sierra-Leone 109
Laosz 073 Spanyol 110
Lengyel 074 St kitts-N evis-St lucia 150
Lesotho 147 Svéd 111
Libanon 075 Svájc 112
Libéria 076 Szaúd-Arábia 113
Líbia 077 Szenegál 114
Liechtenstein 078 Szingapúr 141
Luxemburg 079 Szíria 115
Magyar 080 Szomália 116
Malawi 139 Szovjet 117
Maláj Államszövetség 081 Szudán 118
Malgas Köztársaság 082 Szváziföld 159
Mali Köztársaság 083 Tajvan 119
Marokkó 084 Tanganyika 120
M auritánia 085 T h a ifö ld  121
Mauritius 140 Togo 122
Málta 157 Tonga 143
Mexikó 086 Török 123
Maldiv-szigetek 148 Trinidad-Tobago 124
Mongol 087 Tunézia 125
Monaco 088 Uganda 126
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Új-Zéland 127 Vietnami Dem. Közt. 130
Uruguay 128 Vietnami Köztársaság 131
Vatikán 132 Zanzibár (Tanzánia) 133
Venezuela 129 Zambia 152

Kódolás: a rendelkezésre álló három kódkockában történhet.

Megjegyzés: a rovatok és kódkockák 2 ellenséges szerv, vagy személy 
közlésére adnak lehetőséget.

8. Elkövetésének helye
Válasz és kódolás: elkövetés helye ism eretlen 0000000
(amikor az elkövetési hely egyáltalán nem ismert)
Magyarországon: de konkrét hely ism eretlen 0000080
Magyarországon: több helyen (több megyében, városban) 0000800

Az elkövetési hely közlése és kódolása — az adatszolgáltató szervek 
rendelkezésére bocsátott — KSH által kiadott jegyzékben szereplő város, 
község, települési hely nevének és számának jelölésével történhet.

A számrendszer lehetőséget ad Budapest egyes kerületében, vagy 
megyék, járások egész területén  tö rtén t elkövetés közlésére is.

Amennyiben az elkövetési hely megjelölése 7 tagú számnál kevesebb, 
a kódszám után annyi 0-t kell írni, ahány kódkocka még rendelkezésre 
áll. (pl. Budapest egész területe: 0100000, Bp., XII. ker.: 0112000, Bara
nya megye: 0200000)

Külföldön történt elkövetés esetén az államok közlése és kódolása 
a 7. rovatban felsorolt államok egyikével történhet. (Lásd: 10—11. oldal.)

Kódoláskor a rendelkezésre álló 7. kódkockát figyelembe véve a kül
földi állam kódszáma elé négy 0-t kell írni.

9. Elkövetésének ideje
Válasz és kódolás: amikor a bűncselekm ényt elkövették, illetve erre 

utaló körülm ényeket észlelték. Az év és hó jelölése a 3. számú rovatban 
meghatározottak szerint történhet.

Ismeretlen 0000

Ha csak a hónap ismeretlen, az év számai után az utolsó két kód
kockába 0-kat kell írni.

Folytatólagos elkövetés esetén azt az időpontot kell közölni, amikor 
az első esetben a bűncselekmény az ismérvek szerint m ár megvalósult.

10. Elkövetésével gyanúsítottak száma
Válasz és kódolás: az ügyben előzetes ellenőrzés vagy bizalmas nyo

mozás alá vont személyek számának közlésével történhet
1—8 személyig 1—8 sorszámmal,
8-nál több személy kódszáma 9
elkövető(k), ismeretlen(ek) kódszáma 0
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11. Bűncselekményre utaló alapinformáció forrása 

a) Melyik szerv szerezte, adta
Válasz és kódolás: nem szerv szerezte, adta XXXX

Állami, társadalmi szerv, intézmény
felső párt, tömegszervezet vagy állami szerv UAXX
megyei vagy budapesti pártszerv, tömegszervezet UAAX
m inisztérium  vagy más főhatóság UBXX
tudományos, oktatásügyi, kulturális főhatóság, intézmény UCXX 
egyéb intézmény, vállalat UDXX

Szocialista országok állambiztonsági szervei
Albánia UZAX Kína UZEX
Bulgária UZBX Koreai NDK UZFX
Csehszlovákia UZCX Kuba UZGX
Jugoszlávia UZDX Lengyelország UZHX

Mongólia UZIX
NDK UZJX
Románia UZKX
Szovjetunió UZLX
Vietnami NDK UZMX

Belügyminisztérium szervei 
BM Felügyeleti Osztály BZBX 
Belbiztonsági Osztály BZAX

BM III. Főcsoportfőnökség DAXX
III/I. Csoportfőnökség DFXX
III/II. Csoportfőnökség DGXX
III/III. Csoportfőnökség DHXX
III/IV. Csoportfőnökség DIXX
III/V. Csoportfőnökség DJXX
III/1. Osztály DZAX
III / l—g. Alosztály DZAG
III/2. Osztály DZBX
III/3. Osztály DZCX
III/4. Osztály DZDX
III/5. Osztály DZEX
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Területi állambiztonsági szervek
BRFK JAXX Komárom megye MJXX
BRFK III/II. Osztály JAGX III/II. Osztály MJGX
BRFK III/III. Osztály JAHX III/III. Osztály MJHX

Baranya megye MAXX Nógrád megye MKXX
III/II. Osztály MAGX III/II. Osztály MKGX
III/III. Osztály MAHX III/III. Osztály MKHX

Bács megye MBXX Pest megye MLXX
III/II. Osztály MBGX III/II. Osztály MLGX
III/III. Osztály MBHX III/III. Osztály MLHX

Békés megye MCXX Somogy megye MMXX
•

III/II. Osztály MCGX III/II. Osztály MMGX
III/III. Osztály MCHX III/III. Osztály MMHX

Borsod megye MDXX Szabolcs megye MNXX
III/II. Osztály MDGX III/II. Osztály MNGX
III/III. Osztály MDHX III/III. Osztály MNHX

Csongrád megye MEXX Szolnok megye MOXX
III/II. Osztály MEGX III/II. Osztály MOGX
III/III. Osztály MEHX III/III. Osztály MOHX

Fejér megye MFXX Tolna megye MPXX
III/II. Osztály MFGX III/II. Osztály MPGX
III/III. Osztály MFHX III/III. Osztály MPHX

Győr megye MGXX V as megye MRXX
III/II. Osztály MGGX III/II. Osztály MRGX
III/III. Osztály MGHX III/III. Osztály MRHX

Hajdú megye MHXX Veszprém megye MSXX
III/II. Osztály MHGX III/II. Osztály MSGX
III/III. Osztály MHHX III/III. Osztály MSHX

Heves megye MIXX Zala megye MTXX
III/II. Osztály MIGX III/II. Osztály MTGX
III/III. Osztály MIHX III/III. Osztály MTHX

BM II. Főcsoportfőnökség CZXX
II/I. Csoportfőnökség CAXX
II/II. Csoportfőnökség CBXX
II/III. Csoportfőnökség CCXX
BM Forradalmi Készenléti Rendőri Ezred CBFX
Budapesti RFK rendőri szervei LFXX
Megyei RFK rendőri szervei NZXX
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BM Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség BAXX
Közrendészeti Osztály BAAX
Útlevél Osztály BABX
Külföldieket Ellenőrző Osztály BACX
Budapesti Igazgatásrendészeti szervek LATX
Megyei Igazgatásrendészeti szervek NZHX

BM Határőrség Felderítő Osztály ZTVX
Egyéb szervei ZTRX

BM egyéb szervei APXX

HM MNVK Felderítő Csoportfőnökség ZUAX
HM egyéb szerve ZZXX

Büntetés végrehajtás (BV) ENXX
Pénzügyőrség, Vámőrség PAXX

Megjegyzés: ha az információt az adatszolgáltató szerv szerezte, a
saját kódjelét (első 4 betűjét) kell közölnie. A szervek kódjelei azonosak 
a Titán rendszerben használandó kódjelekkel.

b) Milyen erő (személy) szerezte, adta
Válasz és kódolás: ism eretlen 00

Operatív erő: Társadalmi erő:
hivatásos állomány 01 hivatalos kapcsolat 10
SZT állomány 02 társadalm i kapcsolat 11
tartalékos állomány 03 önkéntes rendőr 12
titkos m unkatárs 04 m unkásőr 13
titkos megbízott 05 ifjúgárdista 14
ügynök 06 egyéb állampolgár 15
operatív kapcsolat 07

Kódolás: az első két kódkockába a szerző erő kódszámát, a további 
kódkockákba — SZT állománynál a nyilvántartási számot, — hálózatnál 
a ,,B” dosszié számát is közölni kell.
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c) Milyen eszköz módszer alkalmazásával szerezték
Válasz és kódolás: ism eretlen 0000

Társadalmi erőktől: bejelentés, közlés, feljelentés 0001
gyanúsított önként jelentkezett 0002
egyéb módon 0003
Előzetes ellenőrzés során: 0010
Bizalmas nyomozás során: 0011
„F” dossziés sz. ellenőrzése során: 0012
Vizsgálati tevékenységből: 0050
Operatív eszközök, módszerek alkalmazásával:
beszervezés ügybe 0100
bevezetés ügybe 0101
operatív kombinációk 0102
játszma 0103
dezinformatív akciók 0104
csapda 0105
személyes adatgyűjtés, felderítés belföldön 0110
személyes adatgyűjtés, felderítés külföldön 0111
operatív meghallgatás 0112
operatív helyzetelemzés, értékelés 0113

operatív nyilvántartó, adattárak, egyéb BM nyilvántartási adatok
gyűjtése, elemzése 0120

levéltárak, okiratok, külső nyilvántartások, sajtóterm ékek stb.
adatainak gyűjtése, elemzése 0121

környezettanulmány 0130
figyelés 0131
konspirált fényképezés, filmezés 0132
titkos, vagy leplezett előállítás 0133
titkos, vagy leplezett kutatás, motozás 0134

tettenérés, előállítás 0140
kiemelés 0141
elővezetés, előállítás 0142
őrizetbevétel, előzetes letartóztatás 0143
személy felismerése, felkutatása 0144
személy körözése 0145
útlevél figyelőztetés 0146
határfigyelőztetés 0147
„K” ellenőrzés 0150
ellenőrzés során küldemények elkobzása visszatartása 0151

3/a rendszabály 0152
3/e rendszabály 0153
3/e „labda” rendszabály 0154
3/t rendszabály 0155
3/r. fi. rendszabály 0156
ellenséges rádió bemérése 0157
film előhívása 0158
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rejtjelzés, titkosírás, m ikropont megfejtése 0200
kéz, gépírás azonosítása 0201
egyéb személyazonosítási eljárások 0202
tárgy, eszköz, nyom stb. azonosítása, szakértése 0203
könyv, sajtóterm ék forgalomból kivonása, elkobzása 0300
adó-vevők, hírközlő eszközök elkobzása, beszolgáltatása 0301
film elkobzása 0302
fegyver, lőszer, beszolgáltatása, elkobzása, lefoglalása 0303
egyéb eszközök beszolgáltatása, elkobzása, lefoglalása 0304
nevelő, figyelmeztető jellegű beszélgetés 0400
nevelő, figyelmeztető jellegű beszélgetés szülő, nevelő előtt 0401
nevelő, figyelmeztető jellegű beszélgetés pedagógus előtt 0402
nevelő, figyelmeztető jellegű beszélgetés m unkahelyi vezető előtt 0403 
szülővel, nevelővel figyelmeztető jellegű beszélgetés 0404
egyéb operatív intézkedések 0450

Szignalizáció írásban: szóban

felső párt, tömegszervezet vagy állami szerveknek UAX1 UAX2
budapesti, megyei párt vagy tömegszervezeteknek UAA1 UAA2
minisztérium, vagy más főhatóságnak UBX1 UBX2
tudományos, oktatásügyi, kulturális főhatóságnak,

intézménynek UCX1 UCX2
egyéb intézet, vállalat, szervezet részére UDX1 UDX2
határőrségnek ZTR1 ZTR2
pénzügyőrségnek, vámszerveknek PAX1 PAX2
MNVK Felderítő Csoportfőnökségnek ZUA1 ZUA2
HM egyéb katonai szerveknek ZZX1 ZZX2

Szocialista országok áb. szerveinek
Albánia UZAX
Bulgária UZBX
Csehszlovákia UZCX
Jugoszlávia UZDX
Kína UZEX
Koreai NDK UZFX
Kuba UZGX
Lengyelország UZHX
Mongólia UZIX
Német Demokratikus Közt. UZJX 
Románia UZKX
Szovjetunió UZLX
Vietnami Népi Dem. Közt. UZMX
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Büntetőeljáráson kívüli intézkedések

rendőrhatósági figyelmeztetés 0500
rendőrhatósági felügyelet, kitiltás kezdeményezése 0501
be- vagy kiutazásból történő kizárás kezdeményezése 0502
kiutasítás kezdeményezése 0503
tartózkodásra jogosító engedély megvonásának kezdeményezése 0504
külföldi tartózkodásból visszarendelés kezdeményezése 0505
fegyelmi eljárás kezdeményezése 0506
becsületügyi bírósági eljárás kezdeményezése 0507
szabálysértési eljárás kezdeményezése 0508
társadalmi bíróság hatáskörébe átadás kezdeményezése 0509
kiszorítás kezdeményezése 0520
munkába állításra intézkedések kezdeményezése 0531
gépjárművezetői engedély megvonásának kezdeményezése 0532
fegyvertartási engedély megvonásának kezdeményezése 0533
katonai szolgálatra behívás kezdeményezése 0534
kényszerelvonó kezelés kezdeményezése 0535
kényszergyógykezelés kezdeményezése 0536
gyógyítónevelés kezdeményezése 0537
javító-nevelő m unka kezdeményezése 0538
javító intézeti nevelés kezdeményezése 0539
felbujtók büntetőjogi felelősségre vonásának kezdeményezése 0540
nevelők büntetőjogi felelősségre vonásának kezdeményezése 0541
egyéb nyílt intézkedések 0550

Megjegyzés: válaszadási lehetőségként — értékelési szempontok sze
rinti csoportosításban — minden olyan intézkedési típust közölünk, ame
lyet a munkáról rendelkező szabályzat tartalm az.

A 11-es rovatnál válaszlehetőségként a szignalizáció cím alatt felso
roltak nem alkalmazhatók.

12. Alapinformáció szerzésének időpontja
Válasz: év, hó, nap közlése, amikor az információ az előzetes ellenőr

zést, vagy bizalmas nyomozást elrendelő (adatszolgáltató) szerv tudom á
sára jutott.

Kódolás: a 3. számú rovatnál megjelöltek szerint (lásd: 2. oldal)
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13. Elrendelés előtt tett intézkedések célja, típusa
A válaszadás valam ennyi olyan intézkedésre vonatkozik, amelyet a 

személy biztosítása, a bizonyítékok megszerzése, vagy a közvetlen társa
dalmi veszély elhárítása érdekében alkalmaztak, függetlenül attól, hogy 
melyik BM szerv volt a végrehajtója.

a) Célja:
Válasz és kódolás: nem tettek  intézkedést 0
intézkedést tettek:

a személy biztosítására 1
bizonyítékok beszerzésére 2
társadalmi veszély e lh á r í tá s ára 3

b) Típusa: válaszlehetőség és kódolás azonos a 11/c. rovatban fel
soroltakkal. (16— 18. oldal)

Megjegyzés: az adatlap 3 késedelemnélküli, elrendelés előtt te tt intéz
kedés közlésére ad lehetőséget.
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351. számú ADATLAP

351. számú adatlapot a Szabályzatban m eghatározott időpontokban az 
ügy értékelésekor — előzetes ellenőrzésnél kéthavonként, bizalmas nyo
mozásnál hathavonként, az operatív helyzet lényeges változtatása esetén 
azonnal, — továbbá meghosszabításkor, felfüggesztéskor, befejezéskor, 
külföldön élő személy esetén KKA-ba helyezéskor kell kitölteni.

Az ügy azonosítása érdekében az adatlapot minden kitöltési esetben 
ugyanazzal a számmal kell ellátni, amely a 350. számú adatlapon ügy
azonosító számként szerepel.

Az adatlap kódszelvényének m indkét oldalán a 12— 13. kódkockában 
01-gyel kezdődő sorszámmal közölni kell, hogy az adatlap hányadik eset
ben lett kitöltve.

Az adatlap rovatait minden esetben az utolsó adatszolgáltatás óta 
végrehajtott intézkedések és szerzett információk vonatkozásában kell 
megválaszolni.  (pl. ha egy ügyben m ár meghosszabítás volt, a kitöltés 
csak a meghosszabítás utáni m unkafolyam atra vonatkozhat.)

Előzetes ellenőrzés vagy bizalmas nyomozás befejezésének közlése 
után, ha a központi szakigazgatási, illetve felsőbb szerv, vagy a vizsgálat 
az ügyet további felderítésre, operatív intézkedésekkel történő befejezésre 
visszaadja, — ha a m unkát végrehajtó operatív szerv további megelőző, 
akadályozó-korlátozó, operatív megszakító intézkedéseket tesz, vagy a vég
rehajtott intézkedések eredm ényét ellenőrizni, ezek közlésére is a 351. 
számú adatlapot kell ú jra kitölteni. Ezen esetekben az adatlap 17. számú 
kódkockájában „K” „V” „S” „E” betűjel egyikével külön közölni kell azt, 
hogy a központ („K”) a vizsgálat („V”), saját szerv („S”) kezdeményezte-e 
a további operatív intézkedéseket, illetve a korábban végrehajtott intéz
kedések eredményét közli-e (,,E”).

1—4. Végrehajtó szerv 
Az ügy nyilvántartó száma 
Értékelés időpontja
Az értékelést jóváhagyó parancsnok beosztása

Az adatlap 1—4. rovataihoz tartozó válaszlehetőség — és kódolás 
azonos a 350. számú adatlap 1—4. rovatainál felsoroltakkal. (lásd: 2. oldal)

5. Bűncselekményre utaló magatartás minősítése
6. Bűncselekmény politikai jellege

Rovatok válaszadási lehetősége és kódolása azonos a 350. számú adat
lap 5—6. rovatainál felsoroltakkal. (lásd: 3—9. oldal)

A válaszadás tartalm a, illetve a válaszlehetőség megválasztása az 
adatszolgáltató szerv birtokába került információk szerint a 350. számú 
adatlapon közöltektől eltérhet, vagy a 6. rovatnál kiegészülhet.

A társadalomra veszélyes magatartás minősítésénél mindig azt a bűn
cselekménygyanút vagy szabálysértést kell közölni, amelynek felderítése 
az előzetes ellenőrzést, vagy bizalmas nyomozást lefolytatták, vagy meg
előzés, operatív akadályozás, korlátozás, megszakítás érdekében intézkedé
seket tettek.

A társadalomra veszélyes m agatartás jelölése a 350. számú adatlap 
5. számú rovatánál közölt — elrendeléskor adott minősítéstől eltérhet, ha:

— az alapinformációban szereplő m agatartás felderítése során tudo
másra ju to tt információk alapján pontosultak a bűncselekmény
gyanúra vonatkozó ism eretek. (lásd: 350. számú adatlapon 5. számú 
rovatánál közölteket.)

— az alapinformációban szereplő m agatartás alapján m inősített bűn
cselekménygyanú felderítése helyett az alapinformációtól eltérő, 
más körülmények megismerése következtében, az előzetes ellen-
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őrzést, vagy bizalmas nyomozást az újonnan felm erült bűncselek
m énygyanú felderítésére folytatták le. Ilyenkor a más bűncse
lekm ény gyanújára utaló információt adó forrás megjelölésére az 
adatlap 13— 15. számú rovatait is ki kell tölteni.

7/a Kapcsolat ellenséges szervvel, személlyel
Válasz és kódolás megegyezik a 350. számú adatlap 7. rovatában fel

soroltakkal. (lásd: 10— 11 oldalt)

7/b Kapcsolattartás módja
Válasz: ism eretlen 00
személyes kapcsolat belföldön 01
személyes kapcsolat belföldön, beutazással 02
személyes kapcsolat külföldön, kiutazással 03
kapcsolat fu tár ú tján  04
levelezés, vagy más hírközlő eszköz ú tján  nyíltan vagy virágnyelven 05 
levelezés, vagy más hírközlő eszköz ú tján  titkosan 06
egyéb módon 07

8—10. Bűncselekmény elkövetésének helye 
Elkövetésének ideje 
A gyanúsítottak száma

A rovatoknál alkalmazható válaszlehetőségek és kódszámok azonosak 
a 350. számú adatlap 8— 10. számú rovataihoz tartozókkal. (lásd: 12. oldal)

Megjegyzés: mindhárom  kérdésnél a válaszok tartalm a — az időköz
ben szerzett információk alapján — a 350. számú adatlapon közöltektől 
eltérhet.

11/a—c Felderítő intézkedések és információk
A rovatok válaszadási rendszere egyaránt alkalmas a felderítő céllal 

végrehajtott intézkedésekből származó, és a más szervtől kapott, ügyre 
vonatkozó információk közlésére.

Az adatlap kitöltése 6 intézkedés, vagy információ közlését teszi lehe
tővé. Amennyiben az értékelt időszak alatt ennél több intézkedést hajto t
tak végre, vagy több információt kaptak a további intézkedéseket, illetve 
információkat a 11/a—c rovat folytatására r e n d s z eresített 351/1. jelű adat
lapszelvényen kell közölni.

Az adatlapszelvény igénybevételét a 11/a—c rovathoz tartozó kód
szelvényen, a 79. számú kódkockában „F” betűjellel kell közölni.

Az adatlapszelvény kódrészén, a 12— 13. számú kódkockában, a 351. 
számú adatlapon közölt adatcsoport számot (hányadik esetben került ki
töltésre az adatlap) mindig fel kell tüntetni.

a) Intézkedés típusa
Válaszadási lehetőségként alkalmazható intézkedési típusok meg

egyeznek a 350. számú adatlap 11/c. rovatánál felsoroltakkal. (lásd: 16—18. 
oldal)

b) Intézkedést végrehajtó, vagy információt adó szerv vagy személy
Válasz és kódolás azonos a 350. számú adatlap 11/a és 11/b rovatánál 

felsoroltakkal. (lásd: 13—15. oldalt)

Megjegyzés: kódoláskor a rendelkezésre álló 4 kódkockába a szervet, 
a további kockákban a személyt jelöljük.
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c) Intézkedés eredménye, információ tartalma
Az intézkedések eredményessége, a szerzett, vagy kapott információk 

tartalma az előzetes ellenőrzés, vagy a bizalmas nyomozás céljának — az 
5. rovatban közölt bűncselekmény felderítésének — alapulvételével érté
kelhető.
Válasz és kódolás:
felhasználható információt nem adott 0
bűncselekmény gyanújának fennállását, vagy az elkövető kilétének 

m egállapítását az információ erősítette, valószínűsítette
— ehhez jogi erejű bizonyítékot adott 1
— ehhez operatív erejű bizonyítékot adott 2

más bűncselekmény gyanújára utaló információt adott 3
részinformációt adott, amely további operatív intézkedéseket igényel 4
elsődleges információ megbízhatóságát valószínűsítette 5
bűncselekmény gyanújának fennállását, vagy az elkövető kilétének

megállapítását az információ cáfolta, kizárta 6

Megjegyzés: a 3. kódszám alatti válaszlehetőség csak akkor alkalmaz
ható, ha az 5. számú rovatban szereplő bűncselekmény gyanú vonatko
zásában az intézkedés nem értékelhető.

Amennyiben az intézkedés értékelhető, az 1—2, 4—6. kódszámokhoz 
tartozó válaszlehetőségek egyikét kell megadni, és a más bűncselekmény 
gyanújára utaló információt csak a 13— 15. rovatokban kell közölni.

12. Milyen intézkedésnél történt dekonspiráció
Válaszadásnál azokat az intézkedési típusokat kell megjelölni, ame

lyek végrehajtása során dekonspiráció tö rtén t — függetlenül attól, hogy 
melyik szerv volt az intézkedés végrehajtója.

Az intézkedési típusok azonosak a 350. számú adatlap 11/c rovatánál 
felsoroltakkal 20—77. kódszámig. (lásd: 16— 18. oldal)

Kiegészül: dekonspiráció nem ju to tt tudom ásukra 0000
Megjegyzés: az adatlap két dekonspiráció közlését teszi lehetővé.

13—15. Egyéb bűncselekményre utaló információ

A 13—15. rovatok kitöltése az előzetes ellenőrzés, vagy a bizalmas 
nyomozás végrehajtása során tudom ására ju to tt — alapinformációtól el
térő — egyéb bűncselekmény (szabálysértés) gyanúra vonatkozik.

Megjegyzés: az adatlapon kettő bűncselekménygyanú (szabálysértés) 
közlésére van lehetőség.

13. Bűncselekményre utaló magatartás minősítése
Válasz és kódolás azonos a 350. számú adatlap 5. számú rovatánál 

(lásd: 3—9. oldal) felsoroltakkal.

Kiegészül más bűncselekm ényre (szabálysértésre) utaló információ 
nem jutott tudom ásukra: 0000 (e válasz közlése esetén a további 14—15. 
rovatokat nem kell kitölteni.)
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14. Információ forrása
Válasz és kódolás:

a) pont alatt: az információt adó szerv 350. számú adatlap 11/a rovat sze
rin t (lásd: 13. oldal)

b) pont alatt: az információt adó személy (erő) 350. számú adatlap 11/b
rovat szerint (lásd: 15. oldal).

c) pont alatt: ha az információ intézkedésből származik, az intézkedési
típus közlése 350. számú adatlap 11/c. rovat szerint (lásd: 16. oldal).

Kiegészül: az információ nem intézkedésből származik: 0000

15. Információ felhasználása 
Válasz és kódolás:

Felhasználásra nem történ t intézkedés 0000
a már folyam atban levő előzetes ellenőrzés, vagy bizalmas nyomozás

során használták 0001
a már folyam atban levő előzetes ellenőrzés, vagy bizalmas nyomozás

nyomozás során használják 0002
az előzetes ellenőrzést, vagy bizalmas nyomozást a tudom ásra ju to tt

újabb bűncselekmény felderítésére folytatták 0003
az előzetes ellenőrzést, vagy bizalmas nyomozást a tudom ásra ju to tt

újabb bűncselekmény felderítésére folytatják 0004
illetékességből m egküldték: 
válasz: a szerv és kódjelének közlése,

(a szervek felsorolása és kódjele m egtalálható a 350. számú adatlap 
11/a. rovatánál, lásd: 13— 15. oldal).

16. BM állambiztonsági és más szerveivel együttműködés. Milyen szervek
kel működtek együtt és az együttműködés tartalma
A válaszadási lehetőség az állambiztonsági és más BM szervekkel 

való együttműködést foglalja magába, így a válaszlehetőségek azonosak 
a 350. számú adatlap 11/a. rovatában (lásd: 13—15. oldal) felsorolt BM 
szervekkel.

A szervek közlése kiegészül az együttműködés tartalm ának kifejezé
sével, amelynek kódolása az első különálló kódkockában történhet, a 
következő válaszlehetőségek szerint:

információs igény kötelező kielégítése 1
operatív lehetőségek igénybevétele 2
egyéb információk, véleményezések 3

Megjegyzés: a rendelkezésre álló férőhelyet figyelembe véve, 4 szerv
vel történt együttműködés közölhető. A rovatok megválaszolása az alap- 
információt adó, vagy intézkedést végrehajtó és egyéb bűncselekményre 
utaló információt illetékességből kapó szervekre nem vonatkozik. (350. 
számú adatlap 11/a, 351. számú adatlap 11/b 15. 19/d rovatok.)

Együttműködés hiányában a rovatot nem kell kitölteni.
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17. Parancsnoki döntés

Válaszadás csak az adatlap 5. rovatában közölt bűncselekménygyanú 
felderítése szerinti ügy vonatkozásában történhet. Egy személyes ügyben, 
az üggyel kapcsolatos döntés azonos a személyre vonatkozó döntéssel.

Kétszemélyes, vagy csoportos ügyekben a befejezéshez kapcsolódó 
válaszok csak akkor alkalmazhatók, ha a befejezés nemcsak egyes sze
mélyekre, hanem az ügy egészére vonatkozik. Befejező intézkedésként 
mindig a legsúlyosabb intézkedést kell közölni (pl. csoportos ügyben, ha 
egyik személy ellen büntető eljárást kezdeményeztek, többek felé meg
előző vagy megszakító intézkedéseket tettek, parancsnoki döntésként a 
büntető eljárás kezdeményezését kell közölni). Ugyanakkor a 19. számú 
rovatokban és a 352. számú személyi adatlapokon kell közölni a személyek 
irányába te tt különböző operatív intézkedéseket.

Amennyiben csak egyes személyek irányába tettek  befejezési céllal 
különböző intézkedéseket, az erre vonatkozó parancsnoki döntéseket a 
19/a—d rovatokban, illetve a 352. számú adatlap 17. rovatában kell
közölni.

Válasz és kódolás: befejezés
— megelőzés 1
— akadályozás, korlátozás 2
— operatív megszakítás 3
— büntető eljárás kezdeményezése 4
— megszüntetés 5
felfüggesztés (KKA-ba helyezés) 6
Előzetes ellenőrzés helyett bizalmas

nyomozás elrendelése 7
folytatás 8
meghosszabbítás 9

18. Parancsnoki döntés alapja
Válaszlehetőségként felsorolt megállapítások alkalmazása a 17. számú 

rovatban közölt döntéshez viszonyítva történhet, alapul véve az 5. számú 
rovatban közölt bűncselekm énygyanút, amelynek felderítésére az előzetes 
ellenőrzés, vagy a bizalmas nyomozás folyt.

Válasz és kódolás:
Bűncselekmény alapos gyanúja fennáll, az elkövető kiléte ismert,

ehhez jogi erejű bizonyítékot szereztek 10
— de a befejezés m ódjának megválasztásához fontos állami,

társadalmi, gazdasági érdek fűződik 11
— de a felderítés alá vont személyt operatív célra használják fel 12
— de a gyanúsított személy végleg elhagyta az ország területét, 

vagy beutazása nem várható és a felderítés folytatását más
érdek nem indokolja 13

Bűncselekmény alapos gyanúja fennáll, az elkövető kiléte ismert,
ehhez többoldalú, ellenőrzött, operatív bizonyítékot szereztek 20
— de a befejezés m ódjának megválasztásához fontos állami,

társadalmi, gazdasági érdek fűződik 21
— de a felderítés alá vont személyt operatív célra használják fel 22
— de a gyanúsított személy végleg elhagyta az ország területét,

vagy beutazása nem várható és a felderítés folytatását más 
érdek nem indokolja 23
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Valamilyen mértékben már megvalósult bűncselekmény gyanújának
fennállására jogi erejű bizonyítékot szereztek 30

— de a befejezés m ódjának megválasztásához fontos állami,
társadalm i, gazdasági érdek fűződik 31

— de a felderítés alá vont személyt operatív célra használják fel 32
— de a gyanúsított személy végleg elhagyta az ország területét, 

vagy beutazása nem várható és a felderítés folytatását más
érdek nem indokolja 33

Valamilyen mértékben már megvalósult bűncselekmény gyanújának 
fennállására operatív bizonyítékot szereztek 40

— de a befejezés m ódjának megválasztásához fontos állami,
társadalm i, gazdasági érdek fűződik 41

— de a felderítés alá vont személyt operatív célra használják fel 42
— de a gyanúsított személy végleg elhagyta az ország területét,

vagy beutazása már nem várható és felderítés folytatását más 
érdek nem indokolja 43

Bűncselekmény nem történt, de olyan társadalomra veszélyes 
magatartás észlelhető, amely magában hordja a bűncselekmény 
kifejlődésének veszélyét 50
Megállapítást nyert, hogy nincs, illetve nem történt bűncselekmény 60
A bűncselekmény vagy elkövető kilétének felderítéséhez,
bizonyításához további intézkedések szükségesek 70
Bűncselekmény gyanújának fennállását, vagy az elkövetőt nem 
sikerült felderíteni, bizonyítani, nincs arra kilátás, hogy ezután 
felderítsék 80
Bizonyításra nincs mód, illetve a bizonyítás a bekövetkezett vagy 
feltételezett társadalmi sérelemnél nagyobb sérelmet magában rejtő 
dekonspirációt eredményezne 81
A felderítés alá vont személyt operatív célra használják fel 82
A gyanúsítható személy végleg elhagyta az ország területét, vagy
a beutazása már nem várható és a felderítés folytatását más érdek
nem indokolja 83
Bűncselekmény gyanújának alapját képező társadalomra veszélyes 
magatartás miatt korábban büntetőeljáráson kívüli eredményes 
felelősségrevonás, vagy büntetőeljárás folyt 90
A törvény szerint büntethetőséget kizáró, vagy megszüntető ok forog 
fenn és az nyílt nyomozás nélkül is megállapítható 91
(gyermekkor, elmebetegség, gyengeelméjűség és tudatzavar, kényszer- 
és fenyegetés, tévedés, jogos védelem, végszükség, halál, elévülés, 
kegyelem és a törvényben m eghatározott egyéb ok.)
Az ügyben más állambiztonsági szerv folytat előzetes ellenőrzést,
vagy bizalmas nyomozást 99
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19. Megelőző, akadályozó, korlátozó, megszakító célú intézkedések

A rovatok kitöltése valamennyi fenti céllal te tt intézkedés végrehaj
tásának közlésére vonatkozik, függetlenül attól, hogy a m unka folyamata 
közben, vagy befejezéseként alkalmazták. Ha ilyen célú intézkedést nem 
hajtottak végre, 19/a-b-c-d rovatokat nem kell kitölteni.

Amennyiben az intézkedések végrehajtásával személyek vonatkozá
sában az előzetes ellenőrzés, vagy a bizalmas nyomozás befejeződik, a be
fejezést a 352. számú — személyi — adatlapokon is közölni kell. Ha az 
intézkedés végrehajtásával az előzetes ellenőrzés vagy a bizalmas nyomo
zás is befejeződött, azt a 17. számú rovatban kell közölni.

Megjegyzés: az adatlap 4 intézkedés közlésére ad lehetőséget. Ha az 
érintett időszak alatt több intézkedést hajto ttak  végre, azt a rovatok 
továbbfolytatására rendszeresített 351/2. jelű adatlapszelvényen kell kö
zölni.

A rovatok továbbfolytatását az adatlap 19/a—d rovatához tartozó kód
szelvényen a 79. számú kódkockában „F” betűjellel kell közölni. Az adat
lapszelvény kódrészén a 12— 13. kódkockában a 351. számú adatlapon 
közölt adatcsoport számot (amely jelzi hogy hányadik esetben került ki
töltésre az adatlap) mindig fel kell tüntetni.

a) Intézkedés alapja
Válasz és kódolás: az intézkedés alapja ugyanazon válaszlehetőségek 

egyike lehet, amely a 18. rovatban a parancsnoki döntés alapjaként sze
repel. (lásd: 24—25. oldal)

b) Intézkedés célja (a befejezéskor, a befejezés módja)
Válasz és kódolás:

Megelőzés
— ellenséges személy(ek), vagy félrevezetett(ek) álláspontjának,

m agatartásának m egváltoztatásával (pl.: lojálissá tétel) 21
— olyan pszichikai gátlás kialakításával, amely a bűnös szándék 

végrehajtásától, a következményektől való félelem alapján
eltérít (pl. elrettentés) 22

— az ellenséges személyek közötti személyi, nézetbeli, módszer
beli, stb. ellentétekkel, bizalmatlanság szításával, (pl. bom- 
lasztás, zavarkeltés, elszigetelés, lejáratás, szembeállítás) 23

— szabad mozgási lehetőségek és az elkövetési körülmények 
korlátozása (pl. rendészeti, igazgatási intézkedések, m unka
hely, elhelyezkedés korlátozása stb.)

Akadályozás — korlátozás
— ellenséges személy(ek) vagy félrevezetett(ek) álláspontjának,

megváltoztatásával (pl. lojálissá tétel)  31
— olyan pszichikai gátlás kialakításával, amely a bűnös szándék

végrehajtásától, a következményektől való félelem alapján 
eltérít (pl. elrettentés) 32

— az ellenséges személyek közötti személyi, nézetbeli, módszer
beli, stb. ellentétekkel, bizalmatlanság szításával, (bomlasztás, 
zavarkeltés, elszigetelés, lejáratás, szembeállítás, stb.) 33

— szabad mozgási lehetőségek és az elkövetési körülmények
korlátozása (pl. rendészeti, igazgatási intézkedések, m unka
hely, elhelyezkedés korlátozása, stb.) 34
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Megszakítás
— ellenséges személy(ek) vagy félrevezetett(ek) álláspontjának,

m agatartásának m egváltoztatásával (pl. lojálissá tétel) 41
— olyan pszichikai gátlás kialakításával, amely a bűnös szándék

végrehajtásától, a következményektől való félelem alapján 
eltérít (pl. elrettentés). 42

— az ellenséges személyek közötti személyi, nézetbeli, módszer
beli, stb. ellentétekkel, bizalmatlanság szításával, (pl. bom- 
lasztás, zavarkeltés, elszigetelés, lejáratás, szembeállítás, stb.) 43

— szabad mozgási lehetőségek és az elkövetési körülm ények
korlátozása, (pl. rendészeti, igazgatási intézkedés munkahely, 
elhelyezkedés korlátozása, stb.) 44

c) Intézkedés típusa
d) Intézkedést végrehajtó szervek, személyek

Válaszlehetőségek azonosak az intézkedési típusok vonatkozásában a 
350. számú adatlap 11/c számú, a végrehajtó szervek, személyek vonat
kozásában 11/a, illetve 11/b. számú rovatokban felsoroltakkal. (lásd: 13— 15. 
oldal)

Megjegyzés: a d) rovat kódolásánál a szervet a rendelkezésre álló első 
4 kódkockába, a személyt a további kódkockákba kódoljuk a 11/b rovat 
szerint.

e) Intézkedés eredménye
Válasz és kódolás:

eredmény még nem állapítható meg 00

célját elérte:

bűncselekménygyanúra utaló társadalom ra veszélyes tevékenység 
megszűnt (megszakadt) 01
bűncselekménygyanúra utaló társadalom ra veszélyes tevékenység 
csökkent (korlátozódott) 02

célját nem érte el:
bűncselekménygyanúra utaló társadalom ra veszélyes tevékenység 
változatlan 10
bűncselekménygyanúra utaló társadalom ra veszélyes tevékenység 
fokozódott 11
Megjegyzés: 1974. évben a BM kollégiumi állásfoglalás alapján kiegé

szített Állambiztonsági Szervek Előzetes Ellenőrző és Bizalmas Nyomozó 
Munkája Szabályzata 49/a pontja szerint 1 éven belül ellenőrizni kell, 
hogy az intézkedések m ilyen eredm énnyel jártak.

Ennek megfelelően „eredm ény még nem állapítható meg” válasz- 
lehetőség közlése esetén 1 éven belül az ellenőrzés eredményének közlé
sére a 351. adatlapot ú jra ki kell tölteni.
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A 352. számú adatlapot minden előzetes ellenőrzés, vagy bizalmas 
nyomozás alá vont személyről ki kell tölteni a következő esetekben:

— elrendeléskor, amikor az előzetes ellenőrzést, vagy bizalmas nyo
mozást elrendelik — kivétel, ha az elkövető ism eretlen;

— felderítés folyamata közben, ha újabb személyekre terjesztették ki
az előzetes ellenőrzést vagy bizalmas nyomozást, vagy az ismeret
len elkövető ismert személy (gyanúsított) lett.
Csak a bizalmas nyomozás alá vont személyeknél, ha a bűncselek
ményre utaló m agatartás minősítésében, vagy a személyi adatok
ban lényeges változások, kiegészítések történtek;

— befejezéskor, vagy felfüggesztéskor, előzetes ellenőrzéseknél kül
földön élő személy esetében KKA-ba helyezéskor, — azokban az 
esetekben is ha a befejezés vagy felfüggesztés, KKA-ba helye
zés csak a személy és nem az ügy egésze szempontjából tö rtén t. 
(pl. csoportos ügyben)

Az adatlap kódszelvényének m indkét oldalán a 12., 13. számú kód
kockában 01-el kezdődő sorszámmal közölni kell azt, hogy az adatlap 
hányadik esetben lett kitöltve. Az adatlap rovatait — úgy a személyi, 
mint az érdemi adatok vonatkozásában — minden esetben az adatszolgál
tatás időpontjában rendelkezésre álló pontosabb ismeretek, információk 
alapján kell kitölteni.

Az adatlap rovatai közül az 1— 15. számú rovatokat minden adatszol
gáltatási esetben, a 16—23. számú rovatokat csak befejezéskor, felfüggesz
téskor, KKA-ba helyezéskor kell kitölteni.

Befejezése után, ha a központi szakigazgatási, illetve felsőbb szerv, 
vagy a vizsgálat az ügyet további felderítésre, operatív intézkedésekkel 
történő befejezésre visszaadja, — ha a m unkát végrehajtó operatív szerv 
újabb megelőző, akadályozó, korlátozó, operatív megszakító intézkedése
ket tesz, ennek közlésére is a 352. számú adatlapot ismét ki kell tölteni.

Az adatlap 17. számú kódkockájában „K ” „V” „S” betűjel egyikével 
külön közölni kell azt, hogy a központ („K”), a vizsgálat („V”), vagy saját 
szerv („S”) kezdeményezte-e a további operatív intézkedéseket.

1. Adatszolgáltató szerv
Válasz és kódolás: az adatszolgáltató szerv nevének és kódjelének köz

lése a 350. számú adatlap 1. rovata szerint (lásd: 2. oldal).

2. Az ügy nyilvántartó és azonosító száma
a) Az ügy nyilvántartó száma a 350. számú adatlap 2. rovata szerint 

adható válaszlehetőséggel,
b) Az ügy azonosító száma az elrendeléskor kitöltött 350. számú és 

minden további 351. számú adatlapon feltün te te tt ügyazonosító számmal 
azonos, amit a személyek ügyhöz kapcsolása érdekében mindig közölni kell.

3. Adatszolgáltatás időpontja
Válasz: annak az időpontnak közlése, amikor az adatlapot — elren

deléskor, befejezéskor, illetve adatokban beállt változások, kiegészítések 
miatt kitöltöttek.

Kódolás: a 350. számú adatlap 3. rovata szerint (lásd: 2. oldal).

352. számú ADATLAP

—  28 —



4. Jóváhagyó parancsnok beosztása
Válasz és kódolás: a tervet, határozatot, értékelést jóváhagyó parancs

nok beosztásának jelölése a 350. számú adatlap 4. rovata szerint, (lásd: 
2. oldal).

5. Bűncselekményre utaló magatartás minősítése
Válasz és kódolás: azonos a 350. számú adatlap 5. számú rovatában 

meghatározottakkal, (lásd: 3—9. oldal).

6. Személyi adatai
a) Neve

Válasz: a személy vezeték és utóneve, am elyet az adatlap kódrészén 
is újra betűvel kell leírni.

Kitöltés: a vezeték és utónevet külön rovatban kell feltüntetni. Kül
földi neveknél a vezeték és utónév fordított írásmódja m iatt ügyelni kell 
arra, hogy írásánál felcserélés ne történjen, a magyar írásmódnak meg
feleljen. Előbb a vezeték és ezután az utónév kerül leírásra. Nőknél a 
leánykori nevet kell e rovatba írni.

A többtagú vezetéknevet a kódszelvényen úgy kell leírni, hogy a 
vezetéknév 6/a, 1. jelű sorába írjuk  az első, 2-es sorába a második és a 
3-as sorába a harm adik tagját. Maximum három vezetéknév közölhető.

Utónévként egy vezetéknévhez egy rovatban 3 utónevet lehet beírni. 
Ha a személynek három nál több utóneve van, a negyediket stb. a 6/a, 
2-es jelű sor utónév rovatába kell elhelyezni. Az utónevekből 8-nál több 
nem közölhető.

b) Születési helye
Válasz: állam, város, vagy község nevének közlése, rövidítés nélkül 

az adatlap mindkét szelvényén. A külföldi születési helynél is csak akkor 
megengedett a születési hely rövidítése, ha nem állapítható meg a teljes 
adat. Ilyen esetben a rövidítés jelölésére szolgáló pont (.) és vessző (,) 
írásjel használható. Pl. ST.TROPEZ. A két tagú születési helyeknél a kötő
jelet még akkor is fel kell tüntetni, ha azt helyesen kötőjel nélkül írjuk. 
Pl. NEW-YORK.

c) Születési ideje
Válasz és kódolás: év, hó, nap közlése a 350. számú adatlap 3. számú 

rovata szerint, (lásd: 2. oldal).

d) Anyja neve
Válasz: az anya leánykori vezeték és utónevének közlése az adatlap 

mindkét szelvényén.
A vezeték és utónevet külön rovatban kell feltüntetni. Külföldi ne

veknél a vezeték és utónév fordított írásmódja m iatt ügyelni kell arra, 
nehogy felcserélés történjen. Kettős vezetéknév esetén m indkettőt a veze
téknév rovatban kell beírni, köztük egy szóközt hagyva. Ugyanez vonat
kozik a több utónév beírására is.

e) Előző név, vagy asszony név
Válasz: nőknél, — az asszonynév, vagy előző leánykori név, férfiak

nál, — az előző név közlése, az adatlap m indkét szelvényén.

7. Lakhelye
Válasz: állam, város, község, utca, házszám közlése.
Kódolás: — magyarországi lakhely esetén postai irányítószám  alapján 

— külföldi lakhely esetén az állam kódszámának közlésével (a 350. számú 
adatlap 7. rovatában, lásd: 10. oldal).
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8. Családi állapota
Válasz és kódolás:

ismeretlen családi állapotú férfi 1
házas (élettárssal együttélő) férfi 2
házasságon kívül élő (nőtlen, elvált, különélő, özvegy) férfi 3
ismeretlen családi állapotú nő 4
férjezett (élettárssal együttélő) nő 5
házasságon kívül élő (hajadon, elvált, különélő, özvegy) nő 6

M egjegyzés: gyerm ekkorú gyanúsított esetén, a neme szerint a 3. 
vagy 6. kódszámhoz tartozó válaszlehetőség egyike közölhető.

9. Állampolgársága
Válasz és kódolás: a 350. számú adatlap 7. rovatában (lásd: 10—12. 

oldal) felsorolt államok nevének és kódszámának közlésével történik.

Kiegészül:
engedéllyel végleg külföldre távozott 1
engedéllyel ideiglenesen külföldön tartózkodó 2
engedéllyel külföldön dolgozó, tanuló, stb. 3
jogellenesen külföldre távozott 4
hazatért —Magyarországon élő — volt disszidens 5
külföldi m unkáltató magyarországi alkalm azottja 6
Magyarországon látogatás, üdülés, stb. m iatt ideiglenesen tartózkodó

külföldi 7
Magyarországon tanulás, m unka egyéb hivatalos ügyben ideiglenesen

tartózkodó külföldi 8
Magyarországon politikai okokból (pl. görög emigráns) tartózkodó

külföldi 9
Kódolás: a rendelkezésre álló kódkockák első kockájában történhet.

Ha ilyen megjelölése az állampolgárságnak nincs, az első kockába 0-át kell 
írni. (pl. osztrák állampolgár: 0 010, — osztrák állampolgárságot szerzett 
jogellenesen külföldre távozott m agyar 4 010.

10. Pártállása
Válasz és kódolás: ism eretlen 0

Magyar állampolgár esetében:
MSZMP-tag 1
KISZ-tag 2
pártból kizárt 3
pártból kim aradt 4
pártonkívüli 5

Külföldi állampolgár esetében:
jobboldali párt, vagy mozgalom tagja 6
baloldali párt, vagy mozgalom tagja 7
pártnak, mozgalomnak nem tagja 8
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11. Iskolai végzettsége

Válasz és kódolás ism eretlen 0 m egkezdett középiskola 5
írástudatlan 1 középiskola 6
8 általános alatt 2 megkezdett főiskola, egyetem 7
8 általános 3 főiskola, egyetem 8
szakmunkásképző 4 tudományos fokozat 9

12. Munkaviszonya
Válasz és kódolás: ism eretlen 0
Aktív kereső: alkalmazásban álló

(tsz tag) 1
önálló 2
alkalmi munkás
(segítő családtag) 3

Inaktív kereső: nyugdíjas, kegydíjas, járadékos 4
sorkatonai szolgálatot teljesítő 5
egyéb 6

E lta rto tt: tanuló 7
háztartásbeli 8
egyéb eltarto tt 9
(pl. foglalkozás nélküli, első ízben m unkát kereső,
közületi eltartott, stb.)

13. M unkaköre
Válasz és kódolás: ism eretlen 0
Szellemi dolgozó:
irányító felső vezető (tábornok, főtiszt) 1
nagyobb képzettséget igénylő egyéb irányító (tiszt) 2
szakember, szakalkalm azott (tiszthelyettes) 3
irodai (polgári alkalmazott, fizikai m unkakörben dolgozók kivételével) 4 
egyéb 5

Fizikai dolgozó:
szakmunkás 6
beta n íto tt m unkás 7
egyéb fizikai dolgozó 8
Munkaköre nincs:
(csak eltarto tt és olyan sorkatonai szolgálatot teljesítő esetén kódol
ható, aki előtte eltartott, tanuló, stb. volt. Inaktív keresőknél a nyug
díjazást, kegydíja zást stb. megelőzően betöltött m unkakört kell kö
zölni.) 9

Megjegyzés: kódolás a rendelkezésre álló első kódkockában történ
het. A további kódkockákba a munkaviszony, m unkakör megjelölésén 
kívül később lehetőséget biztosítunk — más adattári rendszerekkel tö r
tént közös kialakítás után — a foglalkozási kategóriák részletes közlé
sére is.

A munkaviszony, m unkakör kategóriáinak értelmezése (a válaszle
hetőség meghatározása) a KSH által kiadott állásfoglalás szerint történhet.
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14. Munkaterülete (munkahelye) 
a) Megnevezése

A válaszlehetőségek kidolgozásánál figyelembe vettük a KSH által 
1976. január 1-vel bevezetésre kerülő egységes ágazati osztályozási rend
szert. Az általuk m eghatározott fő ágazati és kulcsszám csoportokat kiegé
szítettük az állambiztonsági m unka értékeléséhez célszerű alágazatokkal. 
(pl. védelem, jogbiztonság, külképviseleti szervek bontása, stb.)

A gazdasági ágazatokon belül jelölni kell, hogy a m unkaterület a 
032/1967. számú m iniszteri parancs és 1968. évi I. számú végrehajtási u ta
sítás szerint „A” vagy „B” kategóriába sorolt-e, melynek kódolása az 
utolsó kódkockában, „A” vagy „B” betű közlésével történhet.

Am ennyiben a m unkahely nem tartozik egyik kategóriába sem, a 
kódkockába 0-át kell írni.

Külföldi álampolgár munkahelye, m unkaterülete a gazdasági ágaza
tokon belül „A” vagy „B” kategóriába nem sorolható. Kivétel, ha kül
földi állampolgár m agyar vállalatnál, intézm énynél áll munkaviszonyban.

Válasz és kódolás:
ism eretlen 00000
m unkahelye nincs 00001

Ipar 10000
bányászat 11000
villamosenergiai ipar 12000
kohászat 13000
gépipar 14000
építőanyagipar 15000
vegyipar 16000
könnyűipar 17000
egyéb ipar 18000
élelm iszeripar 19000

Építőipar 20000
kivitelezés 21000
kutatás, tervezés, szervezés 22000

Mezőgazdaság és erdőgazdaság 30000
mezőgazdaság 31000
erdőgazdálkodás 32000

Szállítás és hírközlés 40000
szállítás 41000
hírközlés 42000

Kereskedelem 50000
belkereskedelem  51000
vendéglátás 51700
kereskedelmi szolgáltatás (ügynökségek

kölcsönző váll. stb.) 51900
utazási irodák 51920
külkereskedelem  52100

Vízgazdálkodás 60000
(vízügyi szakigazgatás, vízgazdálkodási

term elés és szolgáltatás) 61000
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Személyi és gazdasági szolgáltatás 70000
személyi és üzleti szolgáltatás 71000
személyi szolgáltatás (fodrász, 71200

fényképész stb.) 71200
üzleti szolgáltatás (üzemszervezés,

hirdetés, propaganda stb.) 71400
pénzintézeti szolgáltatás 77000
pénzintézetek és takarékszövetkezetek 77100 
biztosító intézetek 77200

lakás és községgazdálkodási szolgáltatás 78000
lakás és ingatlankezelés 78100
város és községgazdálkodás 78200

Egészségügyi és kulturális szolgáltatás
Egészségügyi és szociális szolgáltatás 82000

Egészségügyi (fekvőbetegintézmény, 
betegellátás, egyéb egészségügyi
intézmények) 82100

Szociális és üdültetési 82200

Kulturális szolgáltatás 
Oktatás:
óvoda 83100
alsófokú oktatás 83110
nevelőotthonok 83120
középfokú oktatás:
gimnázium, szakközépiskola 83130
szakmunkásképzők 83140
felsőfokú oktatás:
műszaki 83151
term észettudom ányi 83152
orvostudom ányi és gyógyszertani 83153
agrártudom ányi és állatorvosi 83154
társadalom tudom ányi 83155

tanfolyam ok 83160
felsőfokú végzettségűek továbbképzése 83170 
vezetői továbbképzés 83180
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Közművelődési területek, intézmények egyéb kulturális 
szolgáltatás:
rádió, televízió, távirati irodák 83300
könyvtárak 83310
egyéb művelődési intézm ények (pl.

múzeumok) 83320
színházak (cirkusz, varieté stb.) 83400
egyéb művészeti és kulturális

intézm ények 83410
film gyártás 83430
filmszínház 83440
könyvkiadás 83451
sajtó, lapkiadás (újság, folyóirat stb.) 83452
zeneműkiadás, hanglemezgyártás 83453

egyéb kulturális szolgáltatás (tevékenységi
kör) 83460

irodalom, költészet 83461
egyéb előadó művészet 83462
képzőművészet, iparm űvészet 83463

Sport és testnevelés:
sportvállalat 83500
sportegyesületek 83510

Tudomány és tudományos szolgáltatás 88000
Tudományos intézetek, szervezetek 88110

Közigazgatás és egyéb szolgáltatás 
Közigazgatás és védelem

Költségvetési, gazdasági szolgáltatás 91000
ipari célú 91100
építőipari célú 91110
mező- és erdőgazdasági célú 91120
közlekedési célú 91130
kereskedelm i célú 91140
egyéb gazdasági célú 91150
Védelem 94100
egyesített fegyveres erők 94102
szárazföldi f e g y v eres erők 94102
légi fegyveres erők 94103
vízi fegyveres erők 94104
különleges haderő 94105
határőrség 94106
hírszerző szerv 94107
elhárítószerv 94108
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Jogbiztonság szervei (ügyészség, bíróság,
ügyvédi munkaközösség stb.) 95100

Rendbiztonság szervei 95110
rendőrség, (csendőrség) 95111
rendészeti szervek (tűzrend, vám,

pénzügyőr) 95112
belbiztonságot szolgáló egyéb szervek 95113

Központi igazgatási szervek
Minisztériumok 96100
Belkereskedelmi 9610A
Belügyminisztérium 9610B
Egészségügyi 9610C
Építésügyi és Városfejlesztési 9610D
Honvédelmi 9610E
Igazságügyi 9610F
Kohó- és Gépipari 9610G
Könnyűipari 961 OH
Közlekedés- és Postaügyi 9610I
Külkereskedelmi 9610J
K ulturális 961 OK
Külügym inisztérium  9610L
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 9610M
M unkaügyi 9610N
Nehézipari 96100
Oktatásügyi 9610P
Pénzügyi 9610R
Egyéb központi igazgatási szervek 96110
Társadalombiztosítási szervek 96190

Helyi igazgatási szervek 96200
Budapesti Fővárosi és kerületi Tanács VB 96201 
Megyei Tanács VB 96210
Járási H ivatal 96220
Városi Tanács VB 96230
Községi Tanács VB 96240

Egyéb szolgáltatás
Központi állam hatalm i szervek 99000
Politikai és társadalmi szervezet,

mozgalom 99110
kom munista 99111
baloldali 99112
jobboldali 99113
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Szövetkezetek szövetségei és érdek-
képviseleti szervei 99120

Egyházak és egyházakhoz tartozó
szervek 99130

katolikus (római, görög) 99131
protestáns (református) 99132
evangélikus, unitárius, görögkeleti 99133
izraelita 99134
mohamedán 99135
egyéb egyház, felekezet 99136
szekta 99137

Külképviseleti intézmények 99140
diplomáciai szerv 99141
konzulátus 99142
gazdasági célú kirendeltség 99143
kulturális, sajtóképviselet 99144
egyéb külképviseleti szerv 99145

b) Államhoz tartozása
A m unkaterület (munkahely) államhoz tartozását a 350. számú adat

lap 7. rovatának (lásd: 10—12. oldal) válaszlehetőségei szerint kell megvá
laszolni és kódolni.

15. Előélete
a) Milyen nyilvántartásban, vagy adattárban szerepel

Válasz és kódolás: nem szerepel 0
Szerepel:

bűnügyi A
módus operandi B
veszélyes bűnözők C
bűnügyi előzetes D
bűnügyi hálózati F
operatív G
Áb. hálózati H
III/I. Csoportfőnökség I
Előzetes ellenőrzés és bizalmas nyomozás

adattára  J
KKA adattá r K
KESPA L
Levélellenőrzés M
Útlevél N
KEO operatív R
Magyarországon élő külföldiek T

Megjegyzés: a BM szervek nyilvántartási, adattári anyagainak folya
matos gépi tárolása, feldolgozása esetén a különböző adattárak pontos 
megjelölésével a válaszlehetőségeket utólag kiegészítjük.

A BM III/II. Csoportfőnökség szervei — am ennyiben a személy a 
KKA-ban szerepel, közlik és kódolják a személy KKA-ban alkalmazott 
azonosító számát is.
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b) Állambiztonsági nyilvántartásban, adattárban szereplés oka
Válasz és kódolás: nem szerepel 00

Szerepel:
A lapnyilvántartásban:
társadalom ra veszélyes személy 01
politikai bűncselekm ényért többször elítélt 02
politikai bűncselekm ényért egyszer elítélt 03
egyéb okból nyilvántarto tt 04

bizalmas nyomozás alatt állók nyilvántartásában 05
K utató nyilvántartásban:
politikai bűnért elítélt, de az ítélet hatálya alatt nem álló 06
Btk. 60. § alapján figyelmeztetésben részesített 07
rendőrhatósági figyelmeztetésben részesített 08
egyéb okból ny ilvántarto tt 09
Előzetes ellenőrzés és bizalmas nyomozás adattárában
korábban bizalmas nyomozás alatt állt 10
korábban előzetes ellenőrzés alatt állt 11
más szerv által jelenleg előzetes ellenőrzés alatt áll 12

Megjegyzés: a 05 és a 10— 12. kódszámokhoz tartozó válaszlehetőség 
közlésére az elrendeléskor kiállított személyi adatlapon, az adatszolgáltató 
szerv részéről általában nincs lehetőség. Ezt az adatlap beérkezése után 
a Gépiadatfeldolgozó Osztály állapítja meg és közli az adatszolgáltató 
szervekkel.

Am ennyiben egy személy vonatkozásában több szerv folytat előzetes 
ellenőrzést, vagy bizalmas nyomozást, az adatszolgáltató szervek, a m un
kára vonatkozó Szabályzat rendelkezései szerint kötelesek eldönteni, hogy 
a bizalmas nyomozást, vagy előzetes ellenőrzést melyik szerv folytatja 
tovább, illetve fejezi be. Ennek alapján a 05, és 12. kódszámokhoz ta r
tozó válasz csak bizalmas nyomozás, vagy előzetes ellenőrzés befejezésekor 
kitöltött 351. és 352. számú adatlapon közölhető.

c) Bűnügyi nyilvántartásban, adattárban szereplés oka
Válasz és kódolás: nem szerepel 0
Szerepel: veszélyes bűnöző 1
többször elítélt 2
egyszer elítélt 3
rendőri felügyelet, kitiltás alatt áll 4
Btk. 60. § alapján figyelmeztetésben részesített 5
rendőrhatósági figyelmeztetésben részesített 6
jelenleg áll feldolgozás alatt (bűnügyi előzetesben szerepel) 7
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Befejezéskor a személyre vonatkozó megállapítások, intézkedések

16. Bűncselekményre utaló magatartás minősítése
Válasz és kódolás: a 350. számú és 351. számú adatlapok 5. számú 

rovatainál m eghatározottak s z erin t történhet mindig annak a bűncselek
mény gyanúnak közlésével, am elynek felderítésére az előzetes ellenőrzést 
vagy bizalmas nyomozást lefolytatták, illetve amely bűncselekménygyanú 
vagy szabálysértés fennállására bizonyítékot szereztek.

17. Parancsnoki döntés

18. Parancsnoki döntés alapja
Válasz és kódolás: azonos a 351. számú adatlap 17— 18. számú rova

tainál (lásd: 24—25. oldal) meghatározottakkal.

19. Operatív és nyílt eszközök, módszerek alkalmazása
Válaszadás a parancsnoki döntés érdekében te tt intézkedésekre vo

natkozhat. Válaszlehetőségek: azonos a 350. számú adatlap 11/c rovatának 
válaszlehetőségeivel. (lásd: 16— 18. oldal)
Kiegészül: intézkedés nem történ t: 0000
Megjegyzés: a rovatban 3 intézkedés közlésére van lehetőség.

20. Állambiztonsági nyilvántartásba, adattárba
a) Helyezés
b) Törlés

Válasz és kódolás: az alkalmazható válaszlehetőségek és kódszámok 
a 352. szám ú adatlap 15/a. és b) rovataiban (lásd: 36—37. oldal) felsorol
takkal azonosak.
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21. Bűncselekményre utaló magatartást kiváltó, motiváló körülmények
A rovat csak bűncselekm énygyanú fennállása, vagy olyan társadalom 

ra veszélyes m agatartás megállapításakor töltendő ki, amely magában 
hordja a bűncselekmény kifejlődésének veszélyét. Ha ilyen megállapítás 
nincs, a rovatot nem kell ki tölteni.

Válasz és kódolás: ism eretlen (válaszcsoportonként) 00, 00, 00

a) ellenséges politikai meggyőződés 11
nacionalizmus, sovinizmus 12
szovjetellenesség 13
ellenforradalm i eszme hatása 14
ellenséges nyugati propaganda hatása 15
vallásos, idealista világnézet 16
polgári beállítottság 17
kialakulatlan világnézet, hiányos politikai műveltség 18

b) meggondolatlanság, kalandvágy 31
hanyagság 32
sértődöttség, sérelem 33
hirtelen felindulás 34
félelem 35
büntető eljárás alóli kibúvás 36
bosszú 37
anyagiasság 38
egoizmus 39
alkoholos befolyásoltság 40
kábítószer hatása, használata 41
m unkakerülő életmód 42
garázda jellemvonások 43
feltűnési vágy 44
egyéb jellembeli fogyatékosság 45
tudományos, kulturális érdeklődés 51
hobbyk (pl. beatzene iránti rajongás, rádió am atőrködés) 52
orvos által m egállapított szellemi fogyatékosság 61
átm eneti pszichológiai zavar 62

c) nehéz anyagi helyzet, rossz szociális viszonyok 71
rendezetlen családi élet 72
szülők, nevelők helytelen nevelési módszere 73
házasságkötés, családegyesítés, szerelmi kapcsolat 74
baráti környezet hatása 75
felnőttkorú  személy csábítása, befolyása, felbújtása 76
fenyegetés, zsarolás 77
állami, társadalm i és egyéb szervek által elkövetett mulasztás 80
a környezet közömbössége 81

Megjegyzés a rendelkezésre álló rovatokban a fenti válaszcsoportok
szerint három  válasz adható. Amennyiben csak egy, vagy kettő csoporthoz 
tartozó motiváló körülm ény állapítható meg, a felesleges kódkockába 00-t 
kell írni.
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22. 25 éven aluli személy esetében
A 22/a—d és a 23. rovatok a 21. rovatnál megjegyzettek alapján, és 

csak 25 éven aluli személyekről tölthetők ki. Egyéb esetben a rovatokat 
nem kell megválaszolni.

a) Családi viszonya
Válasz és kódolás:

teljes családban (apa és anya együtt) él 1
elvált (különvált) szülők egyikénél él 2
özvegy szülőnél él 3
nagyszülőnél él 4
nevelőszülőnél él 5
rokonainál, testvéreinél él 6
állami, vagy intézeti gondozott 7
házasságban, életközösségben él 8
egyedül él 9

Megjegyzés: a további b-c-d rovatok kitöltését meghatározza, hogy 
a fentiek közül m elyik válaszlehetőséget alkalmazták, am elynek kiválasz
tásához a 25 éven aluli személy életkörülm ényeit átfogóan kell figye
lembe venni.

Az 1—6. kódszámig tö rtén t válaszadás esetén a b) c) és d) rovatok 
válasza a nevelőként megjelölt szülőkre, rokonokra vonatkozik.

A 8. kódszámhoz tartozó válasz közlése esetén a b) c) és d) rovat ki
töltése a házastársra, vagy élettársra vonatkozik.

A 7. és 9. kódszámhoz tartozó válasz közlése esetén a b) c) és d) rova
tokat nem kell kitölteni.

b) Szülők pártállása
Válasz és kódolás:

ism eretlen 0
m indkettő párttag 1
egyikük párttag 2
mindkettő, vagy egyikük a pártból kizárt 3
mindkettő, vagy egyikük a pártból kim aradt 4
m indkettő pártonkívüli 5

Megjegyzés: a szülő fogalma alatt a fiatalkorút nevelő szülő értendő. 
(pl. ha vérszerinti szülő él, de más nevelte a gyanúsítottat), a nevelő szülő 
adatai szerint kell választ adni, kódolni.

c) Szülők munkaviszonya, munkaköre
Válasz és kódolás: azonos a 352. számú adatlap 12. és 13. rovatához 

tartozó válaszadási lehetőség egyikével. (lásd: 31. oldal)
Megjegyzés: a válaszadás során m indkét szülő munkaviszonyának, 

m unkakörének közlésére lehetőség van.
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d) Közvetlen családtagok előélete
(Szülők, testvérek, házastárs, együttélő más családtag)
Válasz és kódolás:
ism eretlen 0
büntetlen előéletű közvetlen családtagok 1
politikai bűncselekm ényért büntetett szülő 2
politikai bűncselekm ényért büntetett testvér, házastárs, vagy együttélő 

más családtag 3
egyéb bűncselekm ényért büntetett szülő 4
egyéb bűncselekm ényért büntetett testvér, házastárs, vagy együttélő

más családtag 5

23. Galeriban való részvétele
Válasz és kódolás:

nem volt tagja 0
tagja volt 1
vezetője volt 2

Budapest, 1975. július hó 8.

Készült: 320 példányban.
K apják: a 0018/75. sz. BM parancs elosztója szerint.
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3 5 0 .  s z .
A D A T L A P  Az ügy azonosító száma: 
ELŐZETES ELLENŐRZÉS VAGY BIZALMAS NYOMOZÁS ELRENDELÉSÉRŐL

N y i l v á n t a r t ójel
Ügy azonosító száma SZIGORÚAN TITKOS!

Adattípus sz. Adatcsoport sz. Kártyajel

1. Adatszolgáltató szerv: 
2. Ügy nyilvántartó száma: 
3. Elrendelés időpontja: 
4. Elrendelő parancsnok beosztása: 
BŰNCSELEKMÉNYRE UTALÓ MAGATARTÁS
5. Minősítése: 
6. Politikai jellege:
7. Kapcsolat ellenséges szervvel, személlyel: 

1. 2. _ _ _ _ _ _ _ _ _

8. Elkövetésének helye: 
9. Elkövetésének ideje:
10. Elkövetésével gyanúsítottak száma: ______
BŰNCSELEKMÉNYRE UTALÓ ALAPINFORMÁCIÓ
11. Forrása: a .  S z e r v :  

b .  S z e m é l y :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

c .  E s z k ö z :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12. Szerzésének időpontja: 
13. Elrendelés előtt tett intézkedések
a. Célja: 1. b. Típusa: 1. 

Kitöltötte:
Ellenőrizte:

Kelt: ______

Kártyajel:

Kelt: _______________
Kódolta: ____________
Kódolást ellenőrizte:

Módosító je l



SZIGORÚAN TITKOS! Ügy azonosító száma Adattíp. sz. Adatcsop. sz.

K ártyajel

K ártyajel

K ártyajel

  m m

K ártyajel  

Folytatás

Kelt:
Kódolta:  Módosító jel
Kódolást ellenőrizte:



EGYÉB BŰNCSELEKMÉNYRE UTALÓ INFORMÁCIÓ
13. Bcs.-re utaló magatartás minősítése:

 _____________________________________________________________________________________________________________________

14. Az információ forrása: a = szerv; b = személy; c = eszköz.

c. ___________________________________________________

c. ____ _______

15. Információ felhasználása:

BM ÁB. ÉS MÁS SZERVEIVEL EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TARTALMA 
16. 

PARANCSNOKI DÖNTÉS 
17# A döntés:
18. A döntés alapja:

MEGELŐZŐ, AKADÁLYOZÓ-KORLÁTOZÓ, MEGSZAKÍTÓ CÉLÚ INTÉZKEDÉSEK 
19. a = Alapja; b= Célja; c = Típusa; d = Végrehajtó szervek,

személyek; e = Eredménye.

2 .  a .

d .

3 .  a .

d .

b .

b .

b .

Kelt:
Kitöltötte:
Ellenőrizte:



351/1. sz. SZIGORÚAN TITKOS!
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

A D A T L A P  Az ügy azonosító száma: 
ELŐZETES ELLENŐRZÉS VAGY BIZALMAS NYOMOZÁS ÉRTÉKELÉSÉRŐL

felderítő intézkedések és információk
11. a = Típusa; b = Végrehajtója, forrása; c = Eredménye /tartalma/

c. _________________

t

 b.

c. \

10. a. b.

c.

c. 

c. _____________________________________________________________________

15. a b.

c.

 
c. 

Kelt: ___________________________

Kitöltötte:___________________________ Ellenőrizte: ________________



Ny. tartó jel ügy azonosító száma SZIGORÚAN TITKOS!

Adattíp. sz. Adatcsop.sz.

K á r ty a jel

K á r ty a je l

14.

15.

35

Kódolta:
Kelt:

Kódolást ellenőrizte:

Módosító ja l



351/2.sz. SZIGORÚAN TITKOS
KÜLÖNÖSEN FONTOS

A D A T L A P  Az ügy azonosító s z á m a : 

ELŐZETES ELLENŐRZÉS VAGY BIZALMAS NYOMOZÁS ÉRTÉKELÉSÉRŐL

MEGELŐZŐ, AKADÁLYOZÓ-KORLÁTOZÓ, MEGSZAKÍTÓ CÉLÚ INTÉZKEDÉSEK 
19. a = Alapja; b = Célja; c = Típusa;

d = Végrehajtó szervek, személyek; e = Eredménye.

Kelt: ___________________________

Kitöltötte:  Ellenőrizte:



Az ügy azonosító  száma: Adattípus sz . Adatcsoport száma

Kártya j e l

Kelt:

Kódolta:
M ód osító  j e l

Kódolást ellenőrizte:



352.sz.
A D A I L A P

SZIGORÚAN TITKOS!
KÜLÖNÖSEN PONTOS!

ELŐZETES ELLENŐRZÉS VAGY BIZALMAS NYOMOZÁS ALÁ VONT SZEMÉLYRŐL
1. Adatszolgáltató szerv: 
2. a. ügy nyilvántartó száma: 

b. Ügy azonosító száma: 
3. Adatszolgáltatás időpontja: 
4. Jóváhagyó parancsnok beosztása: 
BŰNCSELEKMÉNYRE UTALÓ MAGATARTÁS
5. Minősítése: 
6. SZEMÉLY ADATAI
a. Neve:  

b. Születési helye: 
c. Születési ideje: .
d .  Anyja neve:  
e. Előző név, vagy asszonynév:
7. Lakhelye: 
8. Családi állapota: 
9. Állampolgársága: 
10. Pártállása: 
11. Iskolai végzettsége: 
12. Munkaviszonya: 
13. Munkaköre:
14. Munkaterülete:  b. _ _ _ _ _ _ _ _
15. ELŐÉLETE
a. Milyen nyilvántartásban vagy adattárban szerepel: 
b. Áb.nyt.-ban, adattárban szereplés oka: _ _ _ _ _ _ _ _ _
c .   Bűnügyi nyt.-ban adattárban szereplés oka: _ _ _ _ _ _ _



S z e m é ly a z o n o s ító  száma: SZIGORÚAN TITKOS!

A d a t t í p u s  s z .  A d a t c s o p . s z .  K á r t y a j e l

Kártyajel. 



S Z I G O R Ú A N  T I T K O S ! S z e m é l y  a z o n o s í t ó  s z á m a A d a t t í p u s z .  A d a t c s o p ^ z ,  K á j r t y a j e l

Kelt:
Kódolta:

M ódosító  j e l

Kódolást ellenőrizte:



BEFEJEZÉSKOR A SZEMÉLYRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK

16. Bűncselekményre utaló magatartás minősítése:

17. Parancsnoki döntés: ________________________
18. Parancsnoki döntés alapja: ____________________________
19. Operatív és nyílt eszközök, módszerek alkalmazása:

a .  b .  c .

20. Áb. nyilvántartásba, adattárba
a helyezés: 
b .  törlés: 

21. Bcs.-re utaló magatartást kiváltó, motiváló körülmények:
a .

b .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

e .

25 éven aluli személy esetében
22. a* Családi viszonya: 

b Szülők pártállása: 
c. Szülők munkaviszonya, munkaköre  

2 .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

a. Közvetlen családtagok előélete: _______________

23. Galeriban való részvétele:

Kelt:
Kitöltötte: 
Ellenőrizte:


