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A HÁLÓZATI NYILVÁNTARTÁS ALAPKÖVETELMÉNYEI

1. A hálózati nyilvántartás célja ,,A Rendőrség Bűnügyi Háló
zati M unkájának Szabályzatá" -ban m eghatározott feladatok 
elősegítése, a bűnügyi hálózati m unka irányításához és vég
zéséhez szükséges információk biztosítása.
A bűnügyi hálózati m unka nyilvántartási feladatait a bűn
ügyi operatív m unkára, az állam titok kezelésére, valam int 
az Ügy- (Irat) kezelésre vonatkozó rendelkezések alapján, 
jelen Szabályzat előírásai szerint kell végezni.
A számítógépes rendszerben szervezett központi, valam int 
a területi hálózati nyilvántartás feladata:
a) A hálózatra vonatkozó adatok összegyűjtése, központi és 

területi kezelése, naprakész állapotban tartása.
b) A nyilvántartásban történő priorálás, az egyes hálózati 

személyekre vonatkozó információszolgáltatás biztosítása.
c) Adatbázis biztosítása a hálózat egészére, vagy egyes kate

góriáira vonatkozó adatok statisztikai feldolgozásához.
d) M eghatározott feladatok ellátására alkalmas hálózati sze

mélyek gépi keresésének-, kutatásának biztosítása.
e) A hálózat tag jait érintő, egyes intézkedések szám ontar

tása.



f) A tanulm ányozott jelölt figyelőzésének biztosítása.
g) A hálózati m unka során keletkezett okmányok és nyilván

tartási adatok kezelési rendjének betartása, védelmének 
biztosítása.

2. A bűnügyi szervek hálózatának adatait alapvetően az alábbi 
felhasználás szerinti osztályozásban kell nyilvántartani:
— titkos m unkatárs,
— rezidens,
— találkozási (T) lakástulajdonos,
— ügynök.

A hálózattal egységes rendszerben kell nyilvántartan i a bűn
ügyi szervek által létesített K lakásokat is.

A HÁLÓZATI NYILVÁNTARTÁS RENDSZERE

3. A bűnügyi hálózati nyilvántartás a bűnügyi hálózatot foglal
koztató terü leti szervekre kiterjedő, lépcsőzetesen felépülő 
központosított rendszerű nyilvántartás.
A rendőrkapitányságokon és rendőr-főkapitányságokon t it
kosított füzet, illetve kézi kezelésű karton-nyilvántartás, — 
a központban kézi-, illetve számítógépes rendszerben kezelt 
nyilvántartás működik.

4. A terü leti szervek nyilvántartásai a felvételre kerülő adatok 
egy — a közvetlen hozzáférés szem pontjából legszüksége
sebb — részét, a központi nyilvántartások a teljes adatokat 
tartalm azzák.
A gépi nyilvántartás adatbázisát a hálózatra vonatkozó ada
tok elemző célú, statisztikai feldolgozásra alkalmas rend
szerben kell szervezni.

5. A BM Nyilvántartó Központ 2. Osztálya (továbbiakban: 
BNYO):
a) Országos név szerinti ny ilvántartást vezet a rendőrség 

bűnügyi szerveinek hálózatáról
— a tanulm ányozás a la tt álló, a m eghiúsult szervezések 

jelöltjei, a meglévő (foglalkoztatott, pihentetett) és a 
kizárt személyek adatai szerint,
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— a hálózati személyek tulajdonságaira és hírszerző le
hetőségeire vonatkozóan.

b) Országos cím szerinti ny ilvántartást vezet:
— a meglévő hálózat címeiről és
— a használatban lévő és kizárt (megszüntetett) találko

zási (T) lakásokról és konspirált (K) lakásokról.
c) N aplónyilvántartást vezet a hálózat adatairól az azonos

sági számok emelkedő sorrendjében.
d) Ira ttári naplóban vezeti az irattározott anyagokat.
e) Gondoskodik a nyilvántartási adatok gépi adathordozókra 

történő felvételének előkészítéséről és az adatok folya
matos karbantartásáról.

6. A rendőr-főkapitányságok:
a) Név és azonossági szám szerinti nyilvántartást vezetnek 

a saját szerveik által tanulm ányozott jelöltekről és a meg
lévő hálózatról.

b) Saját szerveik T és K lakásairól.

7. A rendőr-főkapitányságok hálózatot tartó  osztályain, továbbá 
a rendőrkapitányságok bűnügyi szerveinél foglalkoztatott 
hálózati személyek személyi adatairól (T és K lakások címei
ről), fedőnevéről és azonossági számáról a kapcsolattartók 
nevének feltüntetésével — titkosíto tt füzetet kell vezetni.

8. A hálózati személyekkel ta rto tt találkozásokról készített Ta
lálkozási grafikont TÜK gyűjtőszámon ik tato tt dossziéban 
kell kezelni és évenként megsemmisíteni.

A HÁLÓZAT NYILVÁNTARTÁSÁNAK OKMÁNYAI

9. Dosszié:
A hálózat személyi anyagainak és m unkájával kapcsolatos 
okm ányainak elhelyezésére.

10. Kartonok:
I. Személyi karton beszervezett személyről, valam int 

(1. sz. mell.) m eghiúsult beszervezés jelöltjéről;
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II. Cím karton 
(2. sz. mell.)

III. K Cím karton 
(3. sz. mell.)

IV. Figyelőkarton 
(4. sz. mell.)

V. N yilvántartó
karton

(5. sz. mell.)

11. Nyomtatványok:
Kérdőív 

(6. sz. mell.) 
Változás jelentés 

(7. sz. mell.) 
Betűsoros 

névm utató 
Névjegyzék 
Találkozási 

grafikon 
Kérdőjegy

2. sz. adatlap

Napló

Titkosított füzet 
Kódlap

foglalkoztatott hálózat és 
T lakás címeiről;

K lakás címéről;

tanulmányozás alá vont jelöltről;

beszervezett személyről 
(figyelőzött jelöltről).

a hálózati személy adatairól; 
a hálózati személlyel kapcsolatos 
változásokról;
a hálózati személy jelentéseiben 

előforduló személyekről; 
a dossziéba betekintő személyekről;

a hálózattal történő találkozásokról; 
a hálózati nyilvántartásban történő 
ellenőrzésekről; 
a hálózati személy által adott és 
bűncselekménnyel összefüggésbe 
hozható adattal szereplő 
személyekről;
a hálózat alapvető adatairól és a köz
pontilag irattározott anyagokról;
a hálózati adatokról; 
adatok gépi feldolgozásához.

12. A kapcsolattartót az alábbi okmányok kezelésére, kitöltésére 
lehet kötelezni:

— dosszié,
— Kérdőív,
— Változás jelentés,
— Találkozási grafikon,
— Kérdőjegy.
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A nyilvántartási okmányok rovatait a Kitöltési Utasítás sze
rint, a Kódszótár fogalmainak felhasználásával kell kiállítani.

TANULMÁNYOZÁS ALÁ VONT JELÖLT NYILVÁNTARTÁSA

13. A tanulm ányozott jelöltet m inden esetben ellenőriztetni kell 
a BNYO:
— a hálózati („F” betűjelű adattár),
— előzetes (,,D” betűjelű adattár),
— veszélyes bűnözők (,,C” betűjelű  adattár),
— környezettanulm ányok,
— büntető- és rendőrhatósági eljárás alá vontak (,,A” betű

jelű adattár) nyilvántartásában, valam int
a rendőr-főkapitányság állambiztonsági, értékesítési és igaz
gatásrendészeti nyilvántartásaiban.

14. A hálózati m unkára kiválasztott, tanulm ányozott jelöltek 
(K lakások) anyagait a TÜK szabályok szerint, csoport
számra iktatott, tartalom jegyzékkel ellátott iratgyűjtő  dosz- 
sziéban kell kezelni.
A tanulmányozott jelöltekre a központi nyilvántartásban IV. 
Figyelőkartont kell elhelyezni.

a) A figyelőzést Változás jelentésen a nyomozó kéri, s azt a 
rendőr-főkapitányság bűnügyi nyilvántartó jának (továb
biakban: bűnügyi nyilvántartó) küldi meg.

b) A bűnügyi nyilvántartó  a Változás jelentés alapján egy 
példányban IV. Figyelőkartont állít ki, és azt a Változás 
jelentéssel felterjeszti a BNYO-hoz.
Helyi figyelőzés végett 2 példányban V. N yilvántartókar
tont helyez el a név, illetve azonossági szám szerinti nyil
vántartásában.

c) A BNYO a felterjesztett IV. Figyelőkartont lássa el azo
nossági számmal és a központi nyilvántartás anyagában 
helyezze el;

— az azonossági számról a bűnügyi nyilvántartó t a Válto
zás jelentés visszaküldésével értesítse,

—  5 —



— ha a figyelőzés a la tt álló jelöltről újabb IV. Figyelő
karton elhelyezését kérik, rövid úton tájékoztatni kell 
a figyelőzést előbb kezdeményező szervet,

— a szervek közötti egyeztetés és döntés alapján csak egy 
karton — a döntésig csak az elsőként beérkezett karton 
— m aradhat a nyilvántartásban.

d) A bűnügyi nyilvántartó  az azonossági számot az V. Nyil
vántartókartonra jegyezze fel és a Változás jelentést selej
tezze.

e) Ha a jelölt további tanulm ányozásától elálltak, vagy a be
szervezési szándékról a jelölt nem szerzett tudomást, a 
figyelőzés m egszüntetését Változás jelentésen kell kérni.

A figyelőzés egy év után autom atikusan megszűnik. A IV. 
Figyelőkartont és az V. N yilvántartókartonokat selejtezni 
kell.

15. Meghiúsult szervezések esetén:
a) Ha a titkos együttm űködés lehetősége még nem m erült fel 

és a beszervezési beszélgetést az erre történő utalás nél
kül fejezték be, továbbá azoknak a K lakásoknak anya
gait, m elyek létesítésétől elálltak, a helyi TÜK irattárban, 
a hálózati m unkával kapcsolatos szabályok betartásával 
irattározni kell.

b) Ha a jelölt a beszervezési szándékról m ár tudom ást szer
zett, szervezési anyagát a bűnügyi nyilvántartónak kell 
m egküldeni. Az anyagból egyértelm ű választ kell kapni 
a Kérdőív 1—14 pontjaira, valam int a m eghiúsulás okára. 
Ez esetben Kérdőívet kitölteni nem kell!

c) A bűnügyi nyilvántartó  az anyag alapján egy példányban 
I. Személyi kartont állítson ki (csak a 9. M eghiúsult szer
vezés időpontja, oka rovatig bezárólag) és a teljes anya
got a BNYO-hoz terjessze fel. A figyelőzés végett elhelye
zett V. N yilvántartókartont selejtezze.

d) A BNYO a b) alpont szerinti esetekben m eghiúsult szer
vezés jelöltjének adatait vegye naplónyilvántartásba, az 
I. Személyi kartont az azonossági és az ira ttá ri szám fel
tün tetése után, a név szerinti nyilvántartás anyagába he
lyezze el és a dossziét irattározza.
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BESZERVEZETT SZEMÉLY 
(K LAKÁS) NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

16. A kapcsolattartó a hálózati szem élyt a beszervezést, a K la
kást a létesítést követő 24 órán belül, titkosíto tt füzetben 
nyilvántartásba köteles venni.
Ez időn belül a hálózati személyről Kérdőívet állít ki. A Kér
dőívet (esetleges ujjnyom atlapokat), illetve a K lakás anya
gát a bűnügyi nyilvántartóhoz továbbítsa.

17. A bűnügyi nyilvántartó
a) A Kérdőív adatai alapján

— I. Személyi kartont állít ki egy példányban,
— II. C ím kartont állít ki m inden címről egy példányban 

(ezen címekről helyi ny ilvántartást nem vezet),
— II. C ím kartont állít ki 2 példányban a T lakás címéről. 

Ha a T lakás címe a hálózati személy lakcímével azo
nos, akkor azt csak T lakás címen lehet felvenni.

— V. N yilvántartókartont állít ki 2 példányban (figyelő- 
zött jelölt esetében a kartonok adatait kiegészíti).

b) III. K Cím kartont állít ki 2 példányban a K lakás anyaga 
alapján.

c) A Kérdőívet, az I. Személyi kartont (esetleges u jjnyom at
lapokat) és a Címkartonok első példányát 24 órán belül a 
BNYO-nak felterjeszti.
A T és K lakások C ím kartonjainak második példányát 
saját nyilvántartásában helyezi el.

18. A BM II/I. Csoportfőnökség által szervezett hálózat (K la
kás) nyilvántartási anyagait a Kérdőív (létesítési javaslat) 
alapján a BNYO készíti el.

19. A BNYO a kartonok alapján a hálózati személyt vegye köz
ponti nyilvántartásba.
A hálózati dossziéra és a K érdőívre jegyezze fel az azonos- 
sági számot és az anyagokat küldje meg a felterjesztő bűn
ügyi nyilvántartónak.
a) A bűnügyi nyilvántartó  a saját kartonjain ellenőrizze az 

azonossági számot. A hálózati személy dossziéját és a Kér-
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dőívet küldje meg a kapcsolattartó szerv vezetőjének, aki 
az azonossági számot a titkosított füzetbe jegyeztesse be és 
a dossziét a nyomozónak adja át.

b) Az anyagokat a nyomozónak kell a dossziéban elhelyezni 
és a tartalom jegyzéken feltüntetni.

20. Különösen értékes hálózati személy adatainak zárt kezelését 
— indokolt kérelem re — a BM II/I. csoportfőnök enge
délyezi, melyről a BNYO-t — a nyilvántartáson történő á t
vezetés végett — értesíti.
a) Priorálás esetén ezen személyekről „NEM SZEREPEL” 

válaszadás történik, a kapcsolattartó egyidejű értesítése 
m ellett.

b) A belügym iniszter és a BM II. főcsoportfőnök engedélyé
vel beszervezett személyek adatainak zárt kezelése köte
lező.

c) A zárt kezelés visszavonásig — az ira ttá ri anyagokra vo
natkozóan is — érvényes.
Zárt kezelésű irattározott anyagban szereplő kizárt háló
zati személy priorálásakor a BNYO az elrendelőt értesíti.

A DOSSZIÉK TARTALMA

21. A hálózati személyekkel (K lakásokkal) kapcsolatos okmá
nyokat dossziéba kell elhelyezni. A dosszié kezelése a kap
csolattartó feladata. A dosszié személyi és munkarészből áll. 
M indkét részt külön-külön, folyamatos oldalszámozással kell 
ellátni.

22. Titkos munkatárs, ügynök dossziéjának tartalma:
a) A dosszié első (személyi) részében kell gyűjteni a hálózati 

szem élyre vonatkozó alábbi anyagokat:
— tartalom jegyzék,
— fényképpel ellátott Kérdőív,
— kiválasztás és tanulm ányozás során keletkezett anya

gok,
— beszervezési javaslat,
— beszervezés során keletkezett anyagok,
— beszervezésről jelentés,
— Névjegyzék, a dossziéba betekintő személyekről,
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— szolgálati jegy más szerv beosztottjának a találkozón 
való részvétele engedélyéről,

— ellenőrzésről készített anyagok,
— jelentés, feljegyzés a hálózati személy adataiban, kö

rülm ényeiben beállott változásokról,
— értékelő jelentés az időleges kapcsolattartás ideje alatt 

k ife jte tt tevékenységről,
— jellemzés a hálózati személyről,
— pihentetési javaslat,
— jelentés kapcsolatfelvételről,
— jutalm azási javaslat,
— jegyzék a hálózat részére kiadott fizetésről, pénzbeli 

vagy egyéb jutalm akról (az erre vonatkozó nyugták, 
okmányok borítékban),

— kártérítési igénnyel kapcsolatos anyagok,
— hálózati személy adatainak zárt kezelésére vonatkozó 

javaslat,
— rezidensnél a hozzákapcsolt hálózati személyek név

sora,
— hálózati személy statisztikai adatlapjai,
— kizárás során keletkezett anyagok,
— dosszié lezárólapja.

b) A dosszié második (munka) részében kell gyűjteni:
— tartalom jegyzék,
— betűsoros névmutató, a hálózati személy jelentéseiben 

előforduló személyekről (név, oldalszám megjelölésé
vel),

— hálózati személy által adott, illetve érdemleges szóbeli 
közlései alapján, a nyomozó által készített jelentések,

— további eljárás céljából más szerv részére m egküldött 
hálózati jelentések kivonatainak másolata,

— m eghiúsult találkozásokról készített feljegyzések,
— 2. sz. adatlap m ásodpéldánya, a hálózati személy által 

jelen tett bűncselekm énnyel összefüggésbe hozható 
adattal szereplő személyekről, illetve a jelen tett ada
tok törlésének kéréséről,

— lezárólap.

—  9 —



23. T lakástulajdonos dossziéjának tartalma:
A T lakástulajdonos dossziéjának értelem szerűen tartalm az
nia kell a 22/a pontban m eghatározott anyagokat, továbbá:

— a lakás helyszín- és alaprajza,
— a lakástulajdonos és a beszervezésről tudó családta

gok titoktartási nyilatkozata,
— a lakásban fogadott hálózati személyek névsora, a kap

csolattartók névsorával együtt,
— hálózati személy lakásba történő bevezetésének enge

délyezéséről szóló szolgálati jegy, azon feltüntetve a 
megszűnés időpontját,

— Találkozási grafikon a lakásban ta rto tt találkozások
ról,

— jegyzék a lakással kapcsolatos kiadásokról (nyugták, 
számlák borítékban),

— a BM tulajdonát képező leltári tárgyak jegyzéke,
— T lakás statisztikai lapjai,
— lezárólap.

24. K lakás dossziéjának tartalma:
— tartalom jegyzék,
— javaslat a lakás létesítésére,
— kérdőjegyek a lakás környezetében lakó személyekről, 

valam int a lakás hálózati cím -nyilvántartásban történő 
ellenőrzéséről,

— lakás helyszín- és alaprajza,
— lakáskiutalási határozat és a HKI-val kötött lakásbér

leti szerződés,
— névsor, a lakást használó nyomozókról és a lakáson fo

gadott hálózati személyekről, feltüntetve azon a talá l
kozások kezdetének és megszűnésének időpontját,

— Találkozási grafikon a lakásban ta rto tt találkozások
ról,

— szolgálati jegy a hálózati személy lakásba történő be
vezetésének engedélyezéséről,

— jelentések a lakás ellenőrzéséről,
— lakással kapcsolatos változások anyagai,

—  10 — '



— jegyzék a lakással kapcsolatos kiadásokról (nyugták, 
számlák borítékban),

— BM tulajdonát képező leltári tárgyak jegyzéke,
— K lakás statisztikai lapjai,
— a lakás m egszüntetése során keletkezett anyagok,
— lezárólap.

25. Jelen Szabályzatban m eghatározott, valam int egyéb anya
gokat (jelentések, feljegyzések, átiratok stb.) a dosszié sze
mélyi, illetőleg m unka részében kell elhelyezni.

26. A betelt (200—250) lapos hálózati dosszié pótlására szolgálati 
jegyen — a bűnügyi nyilvántartón keresztül — a  BNYO-tól 
újabb kötetet kell igényelni. A második, illetve további kö
teteket ugyanazon az azonossági számon kell m egnyitni, fel
tün tetve a kötet számát. A m egtelt dosszié m unkarészét le
zárólappal kell ellátni, a személyi részt ki kell emelni és az 
újonnan m egnyitott dossziéba áthelyezni.
Első és további kötetek együtt kezelendők.

UJJNYOMATLAPOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

27. A terhelő adatok alapján történő beszervezés során keletke
zett ujjnyom atlap személyi adatokra vonatkozó pon tja it a 
beszervezést végző nyomozó tölti ki, s a felvétel okaként a 
„12” számot jegyzi be.
Az ujjnyom atlapokat a Kérdőívvel együtt a bűnügyi nyil
vántartón keresztül a BNYO-hoz kell felterjeszteni.

28. BNYO:
a) Az ujjnyom ok osztályozása után, a lapok 2 példányát dak

tiloszkópiai gyűjtem ényében elhelyezni, s egy példányt a 
dossziéba elhelyezésre visszaküldeni.

b) A m ennyiben valam ely rendőri szerv a daktiloszkópiai 
gyűjtem ényből személyi adat-, u jjnyom at vagy helyszíni 
ujjnyom  felterjesztésével az ügynökről előéleti adatot kér, 
azonosság esetén — a válasz megadása előtt — a kapcso
lattartó  szervet értesíti.

c) Az ügynök kizárásakor u jjnyom atlap ját selejtezni csak 
abban az esetben lehet, ha a daktiloszkópiai gyűjtem ény

—  11



ben másik u jjnyom atlapja szerepel. Ellenkező esetben az 
ujj nyom atlap „vétlen személy” megjelöléssel továbbra is 
nyilvántartásban m arad és a gyűjteményre vonatkozó ál
talános szabályok szerint kerül selejtezésre.

ADATVÁLTOZÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK

29. A kapcsolattartó a hálózati személy (K lakás) adataiban, kö
rülm ényeiben beállott változásokról egy példányban Válto
zás jelentést köteles készíteni és 48 órán belül a bűnügyi 
nyilvántartónak megküldeni.

Ezzel egyidejűleg a változás tárgyát, a jelentés továbbításá
nak idejét a Kérdőív 4. oldalán tüntesse fel.

a) Változás jelentést a Kérdőív 3. oldalán felsorolt változá
sok esetében kell készíteni.

b) A Változás jelentés alapján a bűnügyi nyilvántartó  saját 
nyilvántartási adatait módosítsa. A címváltozások karton
ja it készítse el, a T és K lakás C ím kartonjának saját pél
dányát nyilvántartásában helyezze el, és a korábbi Cím
kartont selejtezze. A Változás jelentést és az új Cím kar
tont 24 órán belül a BNYO-hoz terjessze fel.

30. T és K lakások adatváltozásai során:
a) T lakástulajdonos elköltözésekor, ha a volt lakása he

lyett az új lakást szervezik T lakássá, a dosszié régi lakás
ra  vonatkozó részét rövid jelentéssel kell lezárni.

Az új lakás címről Változás jelentést kell készíteni és a 
bűnügyi nyilvántartónak megküldeni.

A bűnügyi nyilvántartó  a II. Cím kartonok elkészítése 
után, a Változás jelentéssel együtt a II. Címkarton egyik 
példányát a BNYO-nak felterjeszti.

b) A BNYO a T lakás m egszűnését a nyilvántartáson á t
vezeti és az új kartont elhelyezi.

c) K lakások esetében a 29/b pontban foglaltak szerint kell 
eljárni.
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HÁLÓZATI SZEMÉLY PIHENTETÉSE
31. A hálózati személy pihentetésének okáról és kezdetéről, va

lam int a kapcsolatfelvétel kezdetéről a kapcsolattartónak 
Változás jelentésen kell a bűnügyi nyilvántartó t értesíteni.
a) A bűnügyi nyilvántartó  a hálózati személy V. Nyilván

tartókarton jára  jegyezze fel a pihentetés okát és kezdetét, 
illetve a kapcsolatfelvétel időpontját, m ajd a Változás je
lentést terjessze fel a BNYO-hoz.

b) A BNYO a változás jelentés alapján nyilvántartási ada
tait módosítsa.

c) A pihentetés idejére a kapcsolattartó a hálózati személy 
dossziéját vezetőjének adja át.

A HÁLÓZATI SZEMÉLY (K LAKÁS) ÉS A DOSSZIÉ 
ÁTADÁSA

32. Időleges átadás tartam a alatt a hálózati személy dossziéja az 
eredeti kapcsolattartónál m arad.
a) Az átvevő szervnél az időlegesen átadott hálózati személy 

által adott jelenéseket TÜK-ben ik ta to tt dossziéban kell 
gyűjteni.

b) Az időleges foglalkoztatás befejeztével a hálózati személy 
tevékenységéről értékelő jelentést kell készíteni, és azt a 
hálózati személy jelentéseivel együtt, a dossziéban történő 
elhelyezés céljából, meg kell küldeni az átadó szervnek.

c) A BM III. Főcsoportfőnökség, a BM H atárőrség és a 
MNVK 2. Csoportfőnöksége részére időlegesen átadott há
lózati személyek jelentései az átvevő szervnél m aradnak, 
csak az összefoglaló, értékelő jelentést küldik meg.

33. Végleges átadás:
a) Átadás rendőr-főkapitányságon belül:

— a dosszié átvétele után az új kapcsolattartó a bűnügyi 
nyilvántartó  részére Változás jelentésen jelzi az átadó 
szervet, az átvétel időpontját, valam int az egyéb vál
tozásokat,

— az átadó, illetve az átvevő a titkosított füzet adatait 
módosítsa,

— a nyilvántartó  a beállott változásokat az V. Nyilván
tartókartonon átvezeti, a Változás jelentést a BNYO- 
nak felterjeszti.
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b) Átadás rendőr-főkapitányságok között:
— az átadás, kérés vagy felajánlás alapján történik. A meg

keresett szerv a hálózati személy átvétele tárgyában 
egy hónapon belül nyilatkozni köteles.

— a hálózati személy átadása után a volt kapcsolattartó 
a titkosíto tt füzetből a szem élyt töröltesse, a dossziét a 
bűnügyi nyilvántartónak küldje meg.

— a bűnügyi nyilvántartó  a személyre vonatkozó karto
nokat selejtezze és a dossziét az átvevő szerv bűnügyi 
nyilvántartójához továbbítsa.

— az átvevő szerv bűnügyi nyilvántartó ja a személyt ve
gye nyilvántartásba és a dossziét az átvevő szerv veze
tőjének küldje meg.

— az új kapcsolattartó Változás jelentésen rögzítse a vál
tozásokat, az átvétel időpontját, és azt a bűnügyi nyil
vántartónak  továbbítsa.

— a bűnügyi nyilvántartó  az V. N yilvántartókartonok 
adatait egészítse ki, az új helyzet szerinti Cím kartono
kat állítsa ki, m ajd a Változás jelentést a megfelelő 
Cím kartonokkal a BNYO-nak terjessze fel.

c) Börtönügynök dossziéját szabadítása előtt egy hónappal a 
lakhely szerint illetékes rendőr-főkapitányságnak kell — 
átvételre történő felajánlás céljából — megküldeni. Az il
letékes rendőri szerv — döntésével egyidejűleg — a dosz- 
sziét haladéktalanul köteles visszaküldeni:
— am ennyiben az ügynököt nem kívánják átvenni, kizá

rásáról a foglalkoztató szerv intézkedik;
— átvétele esetén anyagával az a) vagy b) pontban elő

írtak  szerint kell eljárni.
Börtönügynök más intézetbe szállítása esetén az a) vagy 
b) pontban foglaltak szerint kell eljárni.

d) T lakástulajdonos vagy K lakás átadása esetén az a) vagy 
b) pontban foglaltak értelem szerű alkalmazásával kell el
járni.

34. A hálózati személy (K lakás) végleges átadása a BM III. Fő
csoportfőnökség, a BM Határőrség és az MNVK 2. Csoport- 
főnöksége szervei részére:
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a) Az átadás jelentése az átadó bűnügyi szerv feladata, me
lyet Változás jelentésen kell teljesíteni.

b) A kapcsolattartó a hálózati személy átadása u tán  a titko
sított füzetből a személy adatait töröltesse; a lezárt dosz- 
sziét a Változás jelentéssel együtt a bűnügyi ny ilvántar
tónak küldje meg.

c) A bűnügyi nyilvántartó:
— ha az átadás rendőr-főkapitányságon belül történik, a 

lezárt dossziét adja át a főkapitányság állambiztonsági 
nyilvántartójának.

— más esetben a dossziét továbbítsa az átvevő szerv ve
zetőjének.

— a személy nyilvántartási anyagait azonnal selejtezze és 
a Változás jelentést a BNYO-hoz terjessze fel.

d) A BNYO az átadás tényét a naplónyilvántartásba vezesse 
be, nyilvántartási kartonjait azonnal selejtezze.

35. A BM III. Főcsoportfőnökség, BM Határőrség és az MNVK 
2. Csoportfőnökség szerveitől hálózati személy átvétele írás
beli kérés alapján, az arra jogosult vezető engedélyével tör
ténik.
a) Engedélyezés esetén az illetékes állambiztonsági szerv a 

hálózati személyre, a vele való foglalkozásra, m unkájá
nak eredm ényességére és ellenőrzöttségére vonatkozóan 
összefoglaló jelentést; a személy életrajzáról, a reá  vonat
kozó környezettanulm ányról és az együttm űködést bizo
nyító nyilatkozatról kivonatot vagy másolatot készít, me
lyet az átvevő rendőri szervnek megküld.

b) Az átvett hálózati személlyel a továbbiakban úgy kell el
járni, m int az új szervezések eseteiben. Az á tve tt anya
gokat a hálózati dosszié személyi részébe kell elhelyezni.

KIZÁRÁS (TÖRLÉS, MEGSZÜNTETÉS) NYILVÁNTARTÁSA, 
DOSSZIÉK LEZÁRÁSA, IRATTÁROZÁS

36. A kizárás m indig annak a bűnügyi szervnek a feladata, ame
lyik a szem élyt u to ljára foglalkoztatta.
Dekonspirálódott, vagy a hálózati m unka céljait egyéb ok
ból nem biztosító K lakás m egszüntetését, cseréjét a BM II/I.
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csoportfőnök, rendőr-főkapitányságok vezetői és helyettesei 
engedélyezhetik.

a) A kizárt személytől az együttm űködésre és a megismert 
titkokra vonatkozóan titok tartási nyilatkozatot kell ven
ni. A jóváhagyott kizárási javaslatot és a titoktartási nyi
latkozatot a dosszié első (személyi) részében kell elhe
lyezni.

b) Az elhalálozás m iatt törölteknél az erről szóló igazolást 
(anyakönyvi kivonat) ugyancsak a dossziéban kell elhe
lyezni.

c) A kizárás (törlés) után, a dosszié személyi és m unkaré
szét — K lakás m egszüntetése (cseréje) esetén a dossziét 
— lezárólappal kell ellátni. Ezen a megfelelő rész utolsó 
oldalszámát és a lezárás időpontját kell feljegyezni.

A titkosíto tt füzetből tö rtén t törlés után, a dossziét Válto
zás jelentéssel együtt a bűnügyi nyilvántartónak kell 
megküldeni.

d) A bűnügyi nyilvántartó  a hálózati személy kartonjait, il
letve a K lakás cím kartonját selejtezze és a dossziét a Vál
tozás jelentéssel együtt a BNYO-nak terjessze fel.

e) A BNYO a hálózati dosszié szabályos vezetésének és le
zárásának ellenőrzése után, a naplónyilvántartásba je
gyezze fel a kizárás (törlés) okát, időpontját, és a dossziét 
irattározza.

A központi nyilvántartásban elhelyezett I. Személyi kar
tonra, a K és T lakások cím kartonjaira a dosszié ira ttári 
számát, kizárás okát és időpontját jegyezze fel, a többi 
cím kartont selejtezze.

37. Am ennyiben a hálózati személy ellen büntető eljárásra kerül 
sor, a felhasználandó iratokról „iratpótló”-lapot kell a dosz- 
sziéban elhelyezni. Ezen fel kell tün te tn i a kiem elt anyag 
tárgyát, sorszámát, kiemelés időpontját és a büntető ügy ik
tatószám át.

A jogerős bírói ítélet u tán a kizáró szerv köteles az ítélet k i
adm ányát beszerezni és azt — a dossziéban történő elhelye
zés céljából — a BNYO-hoz felterjeszteni.
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IRATTÁROZOTT d o s s z ié k b a  a  b e t e k i n t é s  r e n d j e ,
KAPCSOLAT ÚJRAFELVÉTEL

38. A bűnügyi szervek kizárt hálózatának dossziéit a BNYO köz
pontilag irattározza.
a) Az irattárból dossziét betekintésre a hálózat szervezésé

nek engedélyezésére jogosult vezető — egy hónapi idő
tartam ra  — nyolcszögletű bélyegző lenyom atával ellátott 
szolgálati jegyen kérhet a BM NYK 2. Osztály vezetőjétől.

b) A betekintés céljáról és eredm ényéről rövid feljegyzést 
kell a dosszié személyi részében elhelyezni.

c) Kapcsolat újrafelvételi igényt a kizáró szervvel egyeztetni 
kell.

d) Kapcsolat ú jrafelvétel esetén ugyanazokat a ny ilvántar
tási feladatokat kell teljesíteni, m int az új beszervezés
nél.

e) A BM III. Főcsoportfőnökség, BM Határőrség, MNVK 2. 
Csoportfőnökség szervei az egyeztetés és döntés u tán  a 
BNYO-t szolgálati jegyen értesítik  a kapcsolat ú jrafelvé- 
telről, ahol a nyilvántartási kartonokat azonnal selejtezik.

39. A BM III. Főcsoportfőnökség szervei által kizárt hálózati sze
mélyek anyagainak tanulmányozási rendje:

a) A bűnügyi szervek a tanulm ányozáshoz szükséges össze
foglaló jelentést a BM NYK 1. Osztálytól írásban kérhetik.

b) A BM NYK 1. Osztály értesítése alapján az illetékes szerv
— amely a hálózati személyt kizárta — felveszi a kapcso
latot a tanulm ányozást folytató bűnügyi szervvel és dönt 
az átadás kérdésében.

c) Ha az átadás megtörténik, az állambiztonsági szerv:
— a hálózati személy B dossziéjában lévő anyagokból a 

hálózati személyre, a vele való foglalkozásra és m un
kájának eredményességére, ellenőrzöttségére vonatko
zó összefoglaló jelentést;

— a személy önéletrajzáról, a reávonatkozó környezet- 
tanulm ányokról és az együttm űködést bizonyító nyi
latkozatokról kivonatot (másolatot)

készít és megküldi a kapcsolat újrafelvételt kezdem énye
ző bűnügyi szervnek.
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A továbbiakban ugyanazokat a nyilvántartási feladatokat 
kell teljesíteni, m int az új beszervezésnél.

40. A zárt kezelésű ira ttá ri anyagokba (dossziékba) való betekin
tést csak a kizárást jóváhagyó vezető vagy annak elöljárói 
engedélyezhetik.

A HÁLÓZATI OKMÁNYOK SELEJTEZÉSE

41. Hálózati okm ányokat selejtezni kell:

a) Nem selejtezhető
— a titkosíto tt füzet, és
— a központi nyilvántartás naplói.

b) Tanulmányozás a la tt állt jelöltek (K lakások) helyileg 
irattározott anyagát, ira ttá rba  helyezését követő 5 év el
teltével,

c) M eghiúsult szervezések központilag irattározott anyagát, 
a m eghiúsulást követő 10 év elteltével,

d) Az elhalálozás m iatt törölt, vagy korábban kizárt hálózati 
személy anyagát, az elhalálozásról kapott értesítést köve
tően,
A törlő szerv a dosszié felterjesztésekor kérheti a központi 
nyilvántartási anyag m eghatározott ideig történő őrzését.

e) K izárt hálózati személyek anyagát, a kizárást követő 20 
év elteltével, vagy 60. életévének betöltése után, am eny- 
nyiben kizárása óta 10 év telt el,

f) K izárt T lakástulajdonos anyagát a kizárást követő 10 év 
elteltével,

g) K izárt hálózat cím kartonját, a kizárást követően,

h) K lakások anyagát, a m egszüntetést követő 10 év eltel
tével,

i) Változás jelentéseket, a feldolgozást követő 1 év elteltével,
j) A rendőr-főkapitányságok nyilvántartási okm ányait (Vál

tozás jelentés, V. N yilvántartókarton, Címkartonok) a 
ny ilván tarto tt adat m egszüntetését követő egy év eltelté
vel, a TÜK szabályoknak megfelelően.
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42. Az elhalálozott személyek nyilvántartási anyagának selejte
zése érdekében, a kizárt hálózati szem élyeket a BNYO folya
matosan ellenőrzi a központi népességnyilvántartásban.

43. A BNYO-nál a nyilvántartási kartonok és az ira ttá ri dosz- 
sziék megsemmisítése a gépi adattár adatainak egyidejű tör
lésével, folyam atosan történik. V égrehajtásáról jegyzőköny
vet kell felvenni, m elyet időrendi sorrendben kell gyűjteni. 
A selejtezést a Naplóban fel kell jegyezni.

BÜNTETLEN ELŐÉLETET IGAZOLÓ 
HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY 

KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS

44. Fontos operatív érdekből, a BM II/I. csoportfőnök engedé
lyezheti a hálózat egyes bün tete tt előéletű tagjai részére, 
büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány ki
adását.

a) A büntetlen  előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyít
vány kiadására vonatkozó engedélyt, vagy elu tasítást a 
hálózati dosszié személyi részében kell elhelyezni.

b) Az engedélyezésről a BM II/I. csoportfőnök értesíti a 
BNYO-t. A hálózati nyilvántartás anyagában a személyre 
vonatkozó engedélyről jelzést kell elhelyezni.

c) A BNYO a jelzés alapján:
— hatósági erkölcsi bizonyítványon történő priorálás ese

tében, m egadja a büntetlen  előéletet igazoló inform á
ciót,

— egyéb m egkeresés (bírósági erkölcsi bizonyítvány, 
kérdőjegy stb.) esetében — a kapcsolattartó szerv elő
zetes értesítése u tán  — a személy előéletére vonatkozó 
büntetési tételeket közli az inform ációt kérő szervvel.

d) A kedvezm ény megvonása esetén, a BNYO-t Változás je
lentésen azonnal értesíteni kell.

e) A hálózati személy kizárásakor a javaslatban ki kell tér
ni a kedvezm ény m eghatározott ideig történő fen n ta rtá 
sára, illetve m egszüntetésére. A BNYO a dosszié ira ttá ro 
zása előtt ennek megfelelően intézkedik.
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TÁJÉKOZTATÁSKÉRÉS — ADATSZOLGÁLTATÁS 
A HÁLÓZATI NYILVÁNTARTÁSBÓL

45. A hálózati nyilvántartásban priorálásra jogosultak körét kü
lön parancs határozza meg.

46. A hálózati nyilvántartásból a priorálás történhet:
a) Kivételesen sürgős esetekben hagyományos módon, köz

vetlenül a BNYO-tól.
b) Gépi úton, az Egységes Gépi Prioráló Rendszer kereté

ben.

47. Hagyományos úton történő priorálás az EGPR-ben használt, 
írógéppel kitöltött, jogosult vezető által aláírt, nyolcszögletű 
bélyegző lenyom atával ellátott kérdőjegyen történik.
A priorálási választételek megegyezők a gépi priorálás vá
lasztételeivel.

48. A megválaszolt kérdőjegyeket a priorálásra jogosult vezető
nek kell megküldeni, aki beosztottjának azt felhasználásra 
átadja, vagy közli tartalm át.

49. A gépi úton történő lekérdezések m ódját, rendjét külön u ta 
sítás szabályozza.

50. A rendőrség bűnügyi szerveinek hálózati gépi ny ilván tartá
sából történő priorálások eseteiben a választételek — a lekér
dező és a kapcsolattartó szerv felé — a következők:

a) Ha a kérdezett személy, illetve cím a nyilvántartásban 
nem fordul elő:
NEM SZEREPEL

b) Szervezés a la tt álló, figyelőzött személy priorálásakor:

lekérdező: ELŐFORDUL

figyelőzést kérő: ............... OSZTÁLY (SZERV) ..................
CÉLBÓL PR IO R Á L T A T T A ...................
NEVŰ FIGYELŐZÖTT SZEMÉLYÉT

c) Foglalkoztatott hálózat, vagy cím priorálásakor:

lekérdező: VEGYE FEL A K A PCSO LA TO T............
OSZTÁLY (SZERV) VEZETŐJÉVEL
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kapcsolattartó : ...............OSZTÁLY (S Z E R V ).................
CÉLBÓL PRIORÁLTATTA ...................
AZONOSSÁGI S Z Á M Ú ...........................
FEDŐNEVŰ HÁLÓZATÁT

...............  OSZTÁLY (S Z E R V )...............
CÉLBÓL PRIORÁLTATTA ...................
AZONOSSÁGI S Z Á M Ú ...........................
FEDŐNEVŰ CÍMÉT

d) Zárt kezelésű személy, vagy cím priorálásakor: 

lekérdező: NEM SZEREPEL

kapcsolattartó : ...............OSZTÁLY (S Z E R V ).................
CÉLBÓL PRIORÁLTATTA ...................
AZONOSSÁGI S Z Á M Ú ............................
FEDŐNEVŰ HÁLÓZATÁT

...............OSZTÁLY (SZERV) ..................
CÉLBÓL PRIORÁLTATTA ...................
AZONOSSÁGI S Z Á M Ú ............................
FEDŐNEVŰ CÍMÉT

e) K izárt hálózati személy priorálásakor:

lekérdező: KIZÁRT HÁLÓZAT, ANYAGA IRAT
TÁRBAN ........................SZÁM ALATT
KIZÁRT HÁLÓZAT, ANYAGA MEG
SEMMISÜLT

f) Kizárt, zárt kezelésű személy priorálásakor:
lekérdező: NEM SZEREPEL
BNYO: ...............OSZTÁLY (S Z E R V ).................

CÉLBÓL PRIORÁLTATTA ...................
SZÁM ALATT IRATTÁROZOTT KI
ZÁRT HÁLÓZATOT

g) K izárt T vagy K lakcím priorálásakor:

lekérdező: KIZÁRT T — K LAKÁS, ANYAGA
IR A T TÁ R B A N ...............SZÁM ALATT
KIZÁRT T — K LAKÁS ANYAGA, 
MEGSEMMISÜLT
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h) M eghiúsult beszervezés személyének priorálásakor:

lekérdező: MEGHIÚSULT BESZERVEZÉS,
ANYAGA IR A T TÁ R B A N .......................
SZÁM ALATT.

51. Meghatározott feladatra alkalmas hálózati személyek kere- 
sése-kutatása a gépi adattárban:
a) A keresés-kutatás a Kódszótár fogalm ainak megfelelő kü

lönböző variációk szerinti, „és — vagy” kapcsolatok for
m ájában megfogalmazott kérdések alapján történik. Ez 
biztosítja az adott feladatra alkalmas hálózati személyek 
keresését és adatainak közlését.

A keresést az igényeknek megfelelő kérdések feltün teté
sével, a BM NYK 2. Osztály vezetőjéhez címzett és nyolc
szögletű bélyegző lenyom atával ellátott szolgálati jegyen, 
a rendőr-főkapitányságok rendőri (bűnügyi) helyettesei 
vagy ennél magasabb, a hálózati nyilvántartásban priorá
lásra jogosult vezetők engedélyével kell kérni.

A szolgálati jegyhez m ellékelni kell az adott ügyről ké
szített jelentést amelyből az ügy jellege, a személyek sze
repe és módszere a gépi lekérdezés összeállításánál, a gé
pi válasz értékelésénél figyelembe vehető.

b) A központi állambiztonsági szervek részére történő adat
szolgáltatást az illetékes csoportfőnök (önálló osztályveze
tő) által engedélyezett szolgálati jegyen kell kérni.

c) A BNYO a gépi keresés alapján összeállított, az adott 
célra ajánlott hálózati személyek azonossági számát, fe
dőnevét és kapcsolattartó szervét — közli a keresést ké
rő szerv vezetőjével. A kapcsolattartó szerv vezetőjét egy
idejűleg értesíti.

BŰNJELEKKEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

52. A hálózatot foglalkoztató osztályok és alosztályok terhelő 
adatként felhasználható, bűncselekm ények bizonyítására 
szolgáló tárgyi bizonyítékokat, elkobzás alá eső dolgokat, il
letve kom prom ittáló tárgyakat (továbbiakban együtt: bűnje
lek) nem kezelhetnek.
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Ezek kezeléséről a rendőr-főkapitányság vezetőjének rendőri 
(bűnügyi) helyettese által kijelölt bűnjelkezelő gondoskodik. 
E dolgok kezelésére az általános bűnjelkezelés szabályai 
irányadók. A bűnjeleket elkülönítve kell kezelni és azokról 
naplónyilvántartást kell vezetni.

A bűnjelekkel kapcsolatos előírások betartását, a kezelés 
szabályszerű ellátását az illetékes vezetők évenként ellen
őrizzék.

a) A bűnjeleket le kell fényképezni és a felvételeket a háló
zati dosszié első (személyi) részében kell elhelyezni.

b) Beszervezés u tán a bűnjelekről rendelkezni kell, hogy:
— sérte ttnek  (ha jogosan birtokolta) — legalizálással —  

visszajuttassák, vagy
— értékesítsék (ha azonnali értékesítése szükséges), vagy
— a BM Külügyi Osztálynak (aranyat, órát, ékszert, kül

földi fizetési eszközt, készpénzt és az értékesítés alá 
eső dolgokból befolyt összeget), vagy

— a bűnjelkezelőnek átvételi elism ervény ellenében ad
ják át.

c) A beszervezést engedélyező, fentiekről szóló írásos ren
delkezését és a keletkezett okmányok egy példányát a há
lózati személy dossziéjában, a személyi részben kell el
helyezni.

d) Ügynök végleges átadása esetén a bűnjeleket át kell adni 
az új kapcsolattartó szervnek.

53. A hálózat tagjai a bűnjelekből, azok ellenértékéből nem ju
talm azhatók.

54. A bűnjeleket a hálózati személy részére csak kivételes eset
ben, a BM II/I. csoportfőnök engedélye alapján lehet kiadni.

55. A hálózati személy átm inősítésekor, kizárásakor (törlésekor) 
a javaslatban a bűnjelekre vonatkozóan intézkedni kell.
a) Ha terhelő adatként nem érvényesítették, a BM Külügyi 

Osztálynak nem adták át és értékesítésre alkalmas, értékesíteni 
 kell. (Az értékesítésből befolyt összeget a BM 

Külügyi Osztálynak átvételi elism ervény ellenében át kell 
adni.)
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b) Ha bem utatásra, vagy rendőri oktatásra alkalmas a BM 
Bűnügyi Technikai Intézetnek — a Bűnügyi M úzeumban 
való felhasználásra — kell átadni, ahol ezeket név nélkül 
kell elhelyezni.

c) Ha a bűnjel bárm ely okból nem értékesíthető és a Bűn
ügyi M úzeumban sem hasznosítható meg kell semmisí
teni. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

d) Az átvételi elism ervényeket, illetve jegyzőkönyvet a há
lózati dosszié személyi részében kell elhelyezni.

NYILVÁNTARTÁSI ANYAGOK KEZELÉSE, FELÜGYELETE,
ELLENŐRZÉSE

56. A hálózattal kapcsolatos valam ennyi nyilvántartási anyagot 
szigorúan titkos okm ányként kell kezelni és páncélszekrény
ben őrizni.
a) A hálózattal kapcsolatos levelezés csak azonossági szám és 

fedőnév alapján történhet.
b) A nyilvántartó  helyiség ajtaját, ablakát vasráccsal kell el

látn i és a TÜK szabályai szerint lezárni.
c) A lehetőséghez képest biztosítani kell, hogy az adatok 

irán t érdeklődő beosztottakat a nyilvántartó  helyiségen 
kívül fogadják.

57. A BNYO a nyilvántartó munka szakirányítása keretében:
a) Rendszeresen ellenőrizze a bűnügyi hálózati m unka nyil

vántartási, ügykezelési feladatainak ellátását, nyújtson 
segítséget a hálózati nyilvántartási tevékenység eredm é
nyes végrehajtásához, tegyen intézkedést a tapasztalt 
hiányosságok m egszüntetésére.

b) A BM Információfeldolgozó Csoportfőnökség Gépi Adat- 
feldolgozó Osztályával együttm űködve biztosítsa:
— a hagyományos és gépi információszolgáltatás előírá

sok szerinti folyam atos működését, pontosságát és 
összhangját;

— a rendszer karban tartását és fejlesztését, az erre vo
natkozó javaslatok kidolgozását és előterjesztését;

— a gépi keresőrendszer hatékony működését, fokozatos 
beilleszkedését a Belügym inisztérium  egységes infor
mációs rendszerébe.
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ALAKALMI TITKOS ADATSZOLGÁLTATÓK 
NYILVÁNTARTÁSA

1. Az alkalmi titkos adatszolgáltatók (továbbiakban: ATA) nyil
vántartásának célja az ATA-k felhasználásával kapcsolatos 
feladatok elősegítése.

Az ATA nyilvántartási feladatait a bűnügyi operatív m unká
ra, az állam titok kezelésére, valam int az Ügy- (Irat) kezelés
re vonatkozó rendelkezések alapján, jelen Szabályzat előírá
sai szerint kell végezni.

2. A nyilvántartást — az általuk bevont személyek adatairól — 
a rendőr-főkapitányságok ATA-t foglalkoztató osztályain, 
valam int a városi és járási (kerületi) rendőrkapitányságokon 
a vezető által megbízott személy, titkosított füzetben vezeti.
Ezen titkosíto tt füzetbe hálózati személy adatait feljegyezni 
tilo s!

3. A Budapesti Rendőr-főkapitányságon fővárosi szintű nyil
vántartást is kell vezetni.
A nyilvántartás céljára az EGPR adatátviteli alközpontjától 
á tvett (az EGPR-ben rendszeresített) kérdőjegyet kell hasz
nálni.

4. Az ATA-ként bevonni kívánt szem élyt priorálni kell:
— hálózati (,,F” betűjelű adattár),
— előzetes (,,D” betűjelű adattár),
— veszélyes bűnözők (,,C” betűjelű  adattár),
— környezettanulm ányok,
— büntető és rendőrhatósági eljárás alá vontak („A” betű

jelű adattár) és
— a helyi ATA nyilvántartásban. (BRFK-n a főkapitánysági 

nyilvántartásban.)

5. A bevonásról készített jelentés alapján a helyi TÜK-ben 
csoportszámra ik tato tt dossziét kell nyitni. A dosszié külső 
lapjára az iktatószám ot fel kell jegyezni.
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6. A dosszié iktatása után az alábbi adatokat kell a titkosított 
füzetbe bejegyezni:
— név,
— születési hely, év, hó, nap,
— anyja neve,
— dosszié iktatószáma,
— bevonás időpontja,
— együttm űködés m egszüntetésének időpontja,
— együttm űködés felújításának időpontja.

7. A BRFK szervei által bevont személyekről a kérdőjegyet a 
bevonást végző állítja ki és küldi meg a bűnügyi nyilvántar
tónak. A kérdőjegy túloldalára fel kell jegyezni a bevonás 
időpontját és a dosszié iktatószámát.

8. A titkos együttm űködés ideje alatt keletkezett anyagokat a 
dossziéban kell elhelyezni, m elynek kezelése a nyomozó fel
adata.
A dosszié tartalm a:
— tartalom jegyzék,
— a bevonást engedélyező jelentés,
— bűnügyi és operatív kérdőjegyek (borítékban),
— a szem élyre vonatkozó egyéb anyagok,
— az együttm űködés határidejének egy éven túli meghosz- 

szabbításáról készült jelentés,
— az együttm űködés folyam án keletkezett feljegyzések,
— költségtérítések, jövedelem kiesést pótló ju ttatások és ju 

talmazások nyugtái (borítékban),
— az együttm űködés m egszüntetéséről szóló jelentés,
— jelentés a kapcsolat felújításáról.

TÁJÉKOZTATÁSKÉRÉS — ADATSZOLGÁLTATÁS

9. Az ATA-t foglalkoztató nyomozó a nyilvántartásból szóban 
(távbeszélőn) és írásban kérhet tájékoztatást.
Az adatszolgáltatás az együttm űködő szerv megjelölésével az 
alábbiakra terjed  ki:
— NEM SZEREPEL
— FOGLALKOZTATOTT
— EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGSZŰNT.
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EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGSZÜNTETÉSE, SELEJTEZÉS

10. Az együttm űködés m egszüntetése u tán a nyomozó a dosszié
ra a „Kapcsolat m egszűnt” szöveget rájegyzi és az engedé
lyezésre jogosult vezetővel jóváhagyatja.

11. A dossziét a TÜK szabályoknak megfelelően, a selejtezés 
időpontjának feljegyzése után, ira ttá rba  kell helyezni.
A titkosíto tt füzetben az együttm űködés m egszüntetésének 
időpontját fel kell jegyezni.
A BRFK szerveinél a nyomozók a m egszüntetés időpontjáról 
és okáról a bűnügyi nyilvántartó t értesítik.

12. Az ATA anyagát a TÜK szabályoknak megfelelően selejtez
ni kell, ha:
— az utolsó együttm űködés óta 5 év eltelt,
— párttag  lett,
— hálózati szem élyként beszervezték,
— az országot jogellenesen elhagyta, vagy véglegesen kül

földre távozott,
— meghalt.

Beszervezés esetén a személy anyagait a hálózati dosszié el
ső (személyi) részébe kell áthelyezni.

13. Selejtezés u tán  a személy adatait a titkosíto tt füzetben át 
kell húzni.
A BRFK szervei a selejtezés végrehajtásáról a bűnügyi nyil
vántartó t értesítsék, aki a kérdőjegyeket selejtezze.

Ezekről a személyekről NEM SZEREPEL értesítésadás tör
ténik.

B u d a p e s t ,  1975. április 11.

Dr. SELMECI GYÖRGY s. k.,
r. ezredes

Nyilvántartó Központ vezetője

Készült: 900 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak.
Kapják: a 03/1974. sz. miniszteri parancs elosztója szerint.
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KITÖLTÉSI UTASÍTÁS
a hálózati személyek egyes nyilvántartási okmányainak

kiállításához



ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A Rendőrség Bűnügyi Hálózati N yilvántartási Szabályzata a há
lózati m unka általános elvei alapján rendelkezik a hálózat szer
vezése és foglalkoztatása során keletkezett okmányok kezelésé
ről.
A hálózati nyilvántartási okmányok kitöltésénél alkalmazható 
egységes fogalm akat a Kódszótár tartalm azza.
Az okmányok kitöltésénél csak a Kódszótárban m eghatározott 
fogalm akat lehet — a tényleges állapotnak megfelelően kivá
lasztva — felhasználni.

A nyilvántartási okmányok rovatai többek között tartalm azzák 
a hálózati személyek tulajdonságaira, hírszerzési lehetőségeire 
— a keresőrendszerhez szorosan kapcsolódó kérdésekre — vo
natkozó adatokat. Ezek az adatok a hálózati személyek élet- és 
m unkakörülm ényeiből adódó hírszerző lehetőségeinek eredm é
nyesebb, hatékonyabb felhasználásához adnak segítséget. Szá
mítógépes nyilvántartásuk és kezelésük biztosítja az egyes konk
ré t feladatok elvégzésére alkalmas hálózati személyek keresését.

A rovatok kitöltésénél arra  kell törekedni, hogy csak a bevezet
hetőség szem pontjából jelentős, a hálózat személyiségére, tu laj
donságaira és adottságaira tartósan jellemző, a feladatok szem
pontjából valóban hasznosítható adatok, fogalmak kerüljenek be
jegyzésre. Akiknél ezek határozott és kifejezett m értékben nem 
jelentkeznek, bejegyzést tenni nem kell.

Nincs értelm e a m egváltozott adatok regisztrálásának ha a sze
mély pl.: a hírszerzési lehetőség változásával nem járó, alkalmi 
élettársi viszonyt létesít; vagy a község egyik italboltjából a má
sikba tér át rendszeres látogatóként, ha az ott megforduló, dol
gozó személyek körében hírszerzési lehetőséget jelentő kapcso
lata nem épült ki, illetve az adott objektum nak (vagy személyi 
körnek) rendőri, bűnügyi jelentősége nincs.

Az adatszolgáltató okmányok kitöltésénél törekedni kell a sze
mély tulajdonságait és hírszerző lehetőségeit legjobban kifejező 
fogalmak bejegyzésére.

A Kitöltési U tasítás a nyilvántartási okmányok egységes és pon
tos kitöltéséhez nyú jt segítséget.

Az okmányok kitöltésének helyességéért a kiállító felelős!
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A nyilvántartási okmányokat különös gondossággal, írógéppel
(átütés, radírozás, törlés nélkül) kell kiállítani.
Egyetlen betű, szám, vagy jel elhagyása, hozzáírása, megvál
toztatása, felcserélése, illetve valam ely fogalom hibás vagy nem 
megfelelő kiválasztása az okm ányt nyilvántartásba vételre alkal
m atlanná teheti.

A kartonok a m anuális nyilvántartásban való kezelésük m ellett 
gépi adatfeldolgozásra kerülnek, ezért egyes adatoknál kódszá
mok bejegyzésére szolgáló kód-négyzetek is találhatók. A gépi 
adatfelvételezésre kerülő kartonok rovatainak kitöltése általában 
a főkapitánysági bűnügyi nyilvántartók feladata. A kód-négyze
tek kitöltése m inden esetben a BNYO feladata.

KÉRDŐÍV

Kérdőívet a kapcsolattartónak kell kiállítani egy példányban:
— beszervezéskor,
— kapcsolat újrafelvételkor.

A Kérdőívet a beszervezési okmányok, a beszervezési beszélgetés 
során megismert, illetve a személy hivatalos okm ányaiban sze
replő adatok alapján kell kiállítani.

Előfordulhat, hogy a beszervezés során a Kérdőív minden ada
tának tisztázása nehézségbe ütközik. Ebben az esetben csak a 
pontosan m egállapítható adatokat kell bejegyezni, a továbbiakat
— a hálózati személy vezetése, nevelése során történő fokozatos 
megismerés alapján — Változás jelentésen kell jelenteni.

K lakás létesítésekor Kérdőívet kitölteni nem kell.

A Kérdőív azon rovataiba, am elyre adat nem áll rendelkezésre, 
vagy a válasz nemleges, vízszintes vonalat kell húzni.

A Kódszótár fogalom csoportjainál ahol „egyéb, éspedig:” szö
veg került bejegyzésre, a hálózati személyre jellemző konkrét 
adatokat kell bejegyezni.

A Kérdőív rovatait az alábbi szabályok szerint kell kitölteni:

Azonossági szám rovatába a személy azonossági számát a 
BNYO jegyzi be.
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Fénykép helyére a BM NYK 3. Osztályától szolgálati jegyen kért 
fényképet kell felragasztani.

Név (1) rovatba a vezeték és utónevet, nőknél csak a leánykori 
nevet szabad feltüntetni.
Több vezeték-, illetve utónév esetén a használat sorrendjé
nek megfelelően kell a neveket beírni. (PL: Tóth Kiss Sán
dor Béla).
Egy szem élyre három vezeték- és utónév jegyezhető be.

Születési hely (2) rovatba a születési helyet — rövidítés nélkül 
— kell bejegyezni.

Születési idő (3) rovatba az évszámot, a hónapot (betűvel) és a 
napot kell bejegyezni.

Anyja neve (4) rovatba az anyja leánykori nevét kell bejegyezni.

Előző név, álnév (5) rovatba — ha névváltoztatása volt — a sze
mély előző nevét, illetve a személy esetleges álnevét kell 
bejegyezni.
G únynevet beírni tilos!

Fedőnév (6) rovatba a hálózati személy fedőnevét kell beje
gyezni.

Kapcsolattartó szerv (7) rovatba a hálózati személyt foglalkozta
tó szervet kell bejegyezni.

Szervezési elv (8) rovatba a Kódszótárban m eghatározott kód
fogalmat kell bejegyezni.

Felhasználás szerinti osztályozás, kapcsolattartás módja (9) ro
vatba a Kódszótárban m eghatározott kódfogalmat kell beje
gyezni.

Beszervezés alapja (10) rovatba a Kódszótárban m eghatározott 
kódfogalm at kell bejegyezni.

Anyagi- vagy egyéb érdekeltség (11) rovatba a Kódszótárban 
m eghatározott kódfogalmat kell bejegyezni.
A megválaszolásnál a rra  is figyelem mel kell lenni, hogy 
pl.: hazafias vagy lojális hálózati személy is kaphat fizetés
kiegészítést.
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A T lakástulajdonosnak a lakás használatáért fizetett ösz- 
szeg, vagy a hálózati személy reálköltségeinek térítése nem 
anyagi érdekeltség!

Szervezési területek, szakszolgálatok (12) rovatba a Kódszótár
ban m eghatározott kódfogalm at kell bejegyezni.
T lakástulajdonos esetében — értelem szerűen — a 4., vagy 
5. kódszám alatt felvett fogalm at kell feltüntetn i. Ha a la
kást több szakszolgálat hálózatának fogadására is használ
ják, a lakást ténylegesen fenntartó  szakszolgálat (ahol a 
dossziét kezelik) szerint kell jelölni.

Vonal (13) rovatba a Kódszótárban m eghatározott kódfogalmat 
kell bejegyezni. (Felhasználandó az Egységes Rendőrségi és 
Ügyészségi Bűnügyi Statisztika Szabályzatának kitöltési tá 
jékoztatója.)
A válaszfogalmak jelölésénél a hálózati személy alapvető 
vonala szerint kell a megfelelő fogalmat kiválasztani és be
jegyezni.

Családi állapot (14) rovatba a Kódszótárban m eghatározott kód
fogalm at kell bejegyezni.

Beszervezés időpontja (15) rovatba a beszervezés évét, hónapját 
és napját kell bejegyezni.

Kapcsolat újrafelvétel időpontja (16) rovatba a megbeszélés évét, 
hónapját és napját kell bejegyezni.

Iskolai végzettség (17) rovatba a Kódszótárban m eghatározott 
kódfogalmat kell bejegyezni.

Pártállás és nem (18) rovatba a Kódszótárban m eghatározott 
kódfogalmat kell bejegyezni.

Nyelvismeret (19) rovatba a Kódszótárban m eghatározott kód
fogalm at kell bejegyezni.
Négy idegen nyelv (társalgási vagy annál magasabb fokú) 
ism eretének felvételére van lehetőség.

Foglalkozás (20) rovatba a Kódszótár három részre bontott a), b), 
c) m eghatározásait kell bejegyezni.
Az a) rovatba a foglalkozási viszonyt, a b) rovatba a foglal
kozás népgazdasági ág, ágazat, alágazatot, (a 13. pont VO-
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NALAK 110—910 kódszám alatt felvettek valamelyikét) és 
a c) rovatba a konkrét m unkakört kell bejegyezni.

A fogalmak megválaszolásához felhasználandó az Egységes 
Rendőrségi és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika Szabályzatá
nak kitöltési tájékoztatója.

Munkahely (21) rovatba a) megnevezést, b) rovatba címét kell 
bejegyezni.

Szakmunkás tanulók esetében a m unkahelyet; középiskolai 
tanulók, főiskolai és egyetemi hallgatóknál az iskola, illetve 
az egyetem m egnevezését és cím ét kell bejegyezni.

Ezen címekről II. Címkarton kiállítása tilos!
(Kivétel a T lakás címe)

Címek (22) rovatba a hálózati személy hírszerzési lehetősége 
szem pontjából legfontosabb három  olyan címét lehet fel
tüntetn i, ahol rendszeresen tartózkodik és alkalm a van a 
környezetét, a körülötte folyó esem ényeket megismerni, fi
gyelemmel kísérni.

Ezen rovatba munkahelyi címet felvenni tilos!
(Kivétel a T lakás címe)

T lakástulajdonosnál a T lakás címét ezen rovat első helyé
re kell bejegyezni. Ez esetben más cím nem kerü lhet felvé
telre.
A város megjelölésénél azt a várost, községet, helységet kell 
rövidítés nélkül bejegyezni, ahol a cím van.

A kerületet olyan helységeknél kell bejegyezni, ahol az köz
igazgatásilag hivatalos megjelölés.

Az út, utca, té r rovatot a hivatalos elnevezésnek megfelelően 
kell kitölteni. A számmal jelölt utcaneveket betűre  átvált
va kell feltüntetni, pl.: X. utca — Tizedik utca.

A szám rovatba a pontos házszám és esetleges betűjele pl.: 
25/a, illetve ennek hiányában a helyrajzi szám kerül. Eme
let rovatba értelem szerűen az alagsort és a földszintet is je
lölni kell.

Rezidens, T lakástulajdonos esetében a további rovatokat nem 
kell megválaszolni!
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Értelmi képesség (23) rovatba a Kódszótárban m eghatározott 
kódfogalm akat lehet bejegyezni.

Érdeklődési kör (24) rovatokba a Kódszótárban m eghatározott 
kódfogalmakból hárm at lehet bejegyezni.

Megjelenés (25) rovatokba a Kódszótárban m eghatározott kódfo
galmakból kettőt lehet bejegyezni.

Egyéb jellemzők (26) rovatokba a Kódszótárban m eghatározott 
kódfogalmakból hárm at lehet bejegyezni.

Azok köre, akik között hírszerzési lehetőséggel rendelkezik (27) 
rovatokba a Kódszótárban m eghatározott kódfogalmakból 
négyet lehet bejegyezni.
A személyi kör m eghatározásánál csak azok a lehetőségek 
vehetők számításba, ahol a hálózati személy szélesebb körű, 
több oldalú információszerzésre alkalmas személyi ism eret
séggel rendelkezik.

Hírszerzési lehetőségek helyei (28) első rovatába a hely Kódszótár 
szerinti fogalmát, a megnevezés rovatba a hely, helyiség 
konkrét nevét (pl.: Béke étterem , Emke aluljáró stb.) a cím 
rovatba a pontos címet kell bejegyezni.
E rovatokba a hálózati személy által rendszeresen látoga
to tt olyan helyeket lehet feltüntetni, ahol személyi kapcso
latokat is kialakított a személyzet, vagy az ott rendszeresen 
m egforduló személyek körében.
Ezen címeket a II. Címkartonra felvenni tilos!

VÁLTOZÁS JELENTÉS

A Változás jelentést a kapcsolattartónak a Kérdőív 3. oldalán 
fe ltün te te tt esetekben kell kitölteni, egy példányban.
A Változás jelentés eszköz a nyilvántartási adatok karban tartá
sához. Adatainak pontosságáért, aktuális, naprakész állapotban 
tartásáért a kapcsolattartó felelős.
A Változás jelentésen a korábbi (töröltetni kívánt) és az új ada
tot kell feltüntetni.
A Változás jelentés rovatait az alábbi szabályok szerint kell ki
tölteni :
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Azonossági szám rovatba a személy azonossági számát kell beje
gyezni.

Fedőnév rovatba a hálózati személy fedőnevét kell bejegyezni.

Személyi adatok rovatait csak akkor kell kitölteni, ha a személyt 
a BNYO még nem látta  el azonossági számmal. Ha személyi 
adatokat kell kitölteni (pl.: figyelőzés kérés) a Kérdőív 1—5 
rovatainak kitöltésére előírtak szerint kell az adatokat be
jegyezni.

I. SZEMÉLYI KARTON

I. Személyi kartont kell a bűnügyi nyilvántartónak egy példány
ban kiállítani:
— amikor K érdőívet állítottak ki,
— m eghiúsult beszervezések anyaga alapján, ha az együttm űkö

dés lehetősége felm erült.

Az I. Személyi karton kitöltése előtt a bűnügyi nyilvántartónak 
ellenőrizni kell, hogy a Kérdőív adatai nem tartalm aznak-e el
lentmondást.

Ellentmondásos adatokat tartalm azó Kérdőívet szükséges eset
ben vissza kell küldeni a kiállítónak. Csak a helyesbítés u tán  ke
rü lhet sor a karton kitöltésére.

Az I. Személyi karton rovatait az alábbi szabályok szerin t kell 
k itö lten i:

Általános szabály, hogy az I. Személyi karton rovataiba ugyan
azokat az adatokat, ugyanúgy kell bejegyezni, m int azok a Kér
dőíven szerepelnek.

Személyi adatok (1)
a vezeték- és utónév két egymástól elválasztott rovatba ke
rül. Az első vezetéknevet a  l l .  sorba (kártyajel), a második 
és harm adik vezetéknevet a 12. és 13. sorba kell bejegyezni.
Egy szem élyre vonatkozóan legfeljebb három vezetéknév 
vehető fel. Egy-egy vezetéknévhez az utónév rovatba há
rom utónevet lehet felvenni.
A többi személyi adatot a Kérdőív adatai alapján az arra 
m egadott szabályok szerint, kell bejegyezni.
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Tartalmi adatok (2)
Fedőnevet a jelzett mezőbe idézőjel és egyéb szóvégi írásjel 

(pont, vessző) nélkül kell bejegyezni.

Kapcsolattartó szerv rovatba a hálózati személyt foglalkoztató 
szervet kell bejegyezni a felsorolt rövidítések szerint: pl.: 
BRFK I. ker. rkaps., Heves m. rfk. TT. O., Bács m. rfk. Bü. O. 
Szolnok m. rfk. Vizsg. O., Miskolc vj. rkaps., Ráckeve j. 
rkaps. (A rendőrkapitányságok jelölésénél a megyét nem 
kell feltüntetni.)

Az I. Személyi karton 3— 12 és 16—27 rovatait a Kérdőív alap
ján kell kiállítani.
Meghiúsult beszervezés esetén az adatokat csak a 10. rovatig be
zárólag kell bejegyezni!

Az I. Személyi karton 13— 15 rovatait a Változás jelentés alap
ján a BNYO tölti ki.

Az I. Személyi karton „Változások” rovataiba csak a BNYO nyil
vántartó i tehetnek bejegyzéseket.

II. CÍMKARTON

II. C ím kartont kell a bűnügyi nyilvántartónak egy, illetve kettő 
példányban kiállítani:
— beszervezéskor,
— T lakás szervezéskor,
— kapcsolat újrafelvételkor,
— címváltozáskor.

Ezen címnyilvántartásba munkahely és hírszerzési lehetőségek 
helyeinek címét felvenni tilos!

Címváltozásnál a felterjesztett II. Címkartonhoz a Változás je
lentést csatolni kell!
A II. Cím karton rovatait az alábbi szabályok szerint kell kiállí
tani:
A karton első oldala a felvételre kért cím et tartalmazza. Rova
tainak kitöltése megegyezik a Kérdőív „Címek” rovatának ki
állításával.
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A karton második oldala a címhez kapcsolódó hálózati személy 
adatait tartalm azza. Rovatainak kitöltése megegyezik a Kérdőív 
megfelelő rovatainak kiállításával.

III. K CÍMKARTON

III. K Cím kartont kell kiállítani a bűnügyi nyilvántartónak ket
tő példányban:
— K lakás létesítésekor,
— adatváltozáskor.

Adatváltozásoknál felterjesztett III. K Címkartonhoz a Változás 
jelentést csatolni kell.

A III. K Cím karton rovatait az alábbi szabályok szerint kell ki
állítani :

A karton első oldala a felvételre kerülő címet tartalm azza. Rova
tainak kitöltése megegyezik a Kérdőív „Címek” rovatainak kiál
lításával.

A karton második oldalán lévő rovatokba a létesítési anyagban, 
vagy a Változás jelentésben szereplő adatok alapján, a Kódszó
tárban  m eghatározott kódfogalmakat kell bejegyezni.

IV. FIGYELŐKARTON

IV. Figyelőkartont kell a bűnügyi nyilvántartónak — a figyelő
zést kérő Változás jelentés alapján — egy példányban kiállítani.
A IV. Figyelőkarton rovatait az alábbi szabályok szerint kell ki
állítani :

Személyi adatok (1)
rovatainak kitöltése megegyezik az I. Személyi kartonon 
szereplő ugyanezen rovatok kiállításával.

Tartalmi adatok (2)

Figyelőzést kérő szerv rovatba a tanulm ányozást folytató szer
vet kell bejegyezni az I. Személyi karton „K apcsolattartó 
szerv” rovatánál m eghatározottak szerint.
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Figyelőzés kezdete rovatba azt az időpontot kell bejegyezni, ami
kor a figyelőzést elrendelik.

V. NYILVANTARTÓKARTON

V. N yilvántartókartont kell a bűnügyi nyilvántartónak 2 pél
dányban kiállítani, illetve kiegészíteni:
— figyelőzés elrendelésekor,
— beszervezés után.

A karton rovatait a Változás jelentés és a Kérdőív adatai alap
ján kell kiállítani.

Az azonossági számot a BNYO visszaértesítése u tán  a kartonok
ra fel kell jegyezni.

A név szerint kezelt karton m inden adatát, — az azonossági 
számsorban kezelt karton adatait a „Fedőnév” rovatig bezáró
lag kell kiállítani.

A kartonon lévő adatokat a Változás jelentések alapján folya
matosan módosítani kell.

TITKOSÍTOTT FÜZET

A titkosíto tt füzetet a hálózatot foglalkoztató helyi szerveknél, a 
kijelölt személy köteles vezetni.
A füzetnek tartalm aznia kell a hálózati személyek (T és K la
kások címeit) személyazonosító adatait, fedőnevét és azonossági 
számát, valam int a kapcsolattartó nevét.
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KÓDSZÓTÁR
a hálózati személyek egyes nyilvántartási okmányainak

kiállításához



A Kódszótár fogalmi m eghatározásait a bűnügyi hálózati nyil
vántartási okmányok kiállításánál kell felhasználni.
A nyilvántartási okmányok m eghatározott rovatainak kitöltésé
nél a Kódszótárban felsorolt fogalm akat kell alkalmazni, ettől el
térn i tilos!
A Kódszótár fogalomcsoportjai m ellett lévő számok a Kérdőív 
rovatainak sorrendjével és sorszámozásával megegyeznek.
A Kódszótár további, sorszám nélküli fogalomcsoportjai a meg
hiúsult szervezés, pihentetés, kizárás (törlés, m egszüntetés) ese
tén jelölendő fogalm akat tartalm azzák.
A Kódszótárban felvett fogalmak alkalmazása a változások je
lentései során is kötelezőek.

8. SZERVEZÉSI ELV

1 vonalas
2 objektum i
3 konkrét bűncselekmény felderítése érdekében.

9. FELHASZNÁLÁS SZERINTI OSZTÁLYOZÁS, KAPCSO
LATTARTÁS MÓDJA

1 ügynök
2 ügynök rezidenshez kapcsolva
3 börtönügynök
4 börtönügynök rezidenshez kapcsolva
5 fogdaügynök
6 titkos m unkatárs
7 titkos m unkatárs rezidenshez kapcsolva
8 rezidens
9 T lakástulajdonos.

10. BESZERVEZÉS (EGYÜTTMŰKÖDÉS) ALAPJA

1 hazafias
2 lojális
3 terhelő adatok
4 kom prom ittáló adatok
5 anyagi- vagy egyéb érdekeltség
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11. ANYAGI- VAGY EGYÉB ÉRDEKELTSÉG

1 fizetés
2 fizetés-kiegészítés
3 egyéb érdekeltség.

12. SZERVEZÉSI (FOGLALKOZTATÁSI) TERÜLETEK, 
SZAKSZOLGÁLATOK

1 állami szektor
2 szövetkezeti szektor
3 m agánszektor
4 egyéb társadalm i tulajdonvédelm i szakszolgálat (pl.: 

üzérkedés, stb.)
5 bűnüldözési szakszolgálat
6 vizsgálati szakszolgálat.

13. VONALAK (népgazdasági ág, ágazat, alágazat; — kiemelt
kriminalisztikai vonalak és szakterületek).

FIGYELEM! Az egyes alágazatok részletes bontása az Egy
séges Rendőrségi és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika Sza
bályzatának Kitöltési Tájékoztatójában található.

IPAR
110 Bányászat
120 Villamosenergiaipar
130 Kohászat

Gépipar

141 Mezőgazdasági gépek és gépi berendezések gyártása és 
javítása

142 Egyéb gépek és gépi berendezések gyártása és javítása
143 Autójavítás
144 Egyéb közlekedési eszközök gyártása, javítása
145 Villamosipari gépek és készülékek gyártása, 

javítása
146 Híradás- és vákuumtechnikai term ékek gyártása, javí

tása
147 M űszergyártás és javítás
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148 Fémtömegcikkipar
149 Egyéb gépipar
150 Építőanyagipar 
160 Vegyipar

Könnyűipar
171 Fafeldolgozó ipar
172 Papíripar
173 Nyom daipar
174 Textilipar
175 Bőr-, szőrme- és cipőipar
176 Textilruházati ipar
177 Kézmű- és háziipar
178 Egyéb könnyűipar 
180 Egyéb ipar
190 Élelm iszeripar

ÉPÍTŐIPAR

Kivitelező építőipar
211 Magasépítőipar
212 M élyépítőipar
213 Egyéb m élyépítőipar
214 Építési szak- és szerelőipar 
230 Egyéb építőipar

MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁS

310 Mezőgazdasági term elés és szolgáltatás 
320 Erdőgazdálkodási term elés és szolgáltatás 
330 Egyéb mezőgazdaság

SZÁLLÍTÁS ÉS HÍRKÖZLÉS 

Szállítás
412 Közúti közlekedés
413 Városi közlekedés
414 Vízi közlekedés
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415 Légi közlekedés
417 Közlekedési jellegű szolgáltatás
420 Hírközlés (posta, rádió, TV stb.)
441 Vasúti dézsmálás
442 MÁV anyaggazdálkodás
443 MÁV építés és pályafenntartás
444 Egyéb vasút
450 KPM út- és hídépítés 
460 Egyéb szállítás és hírközlés

KERESKEDELEM
Belkereskedelem

511 Termelőeszköz és készletező nagykereskedelem
512 Mezőgazdasági term ék nagykereskedelem
513 M ellékterm ék és hulladékbegyűjtő nagykereskedelem
514 Fogyasztási cikk nagykereskedelem
515 Bolti kiskereskedelem
516 Gyógyszerkereskedelem
517 Vendéglátás
518 Szállodaipar
519 Vegyes tevékenységű kereskedelem
520 Kereskedelmi szolgáltatás 
530 Külkereskedelem
540 Egyéb kereskedelem

VÍZGAZDÁLKODÁS

600 Vízgazdálkodás

SZEMÉLYI ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS 

Személyi és üzleti szolgáltatás
711 Személyi szolgáltatás
712 Üzleti szolgáltatás

Pénzintézeti szolgáltatás
721 Pénzintézetek
722 Biztosítóintézetek

—  46 —  



Lakás- és községgazdálkodási szolgáltatás
731 Lakás- és ingatlankezelés, fenntartás
732 Város és községgazdálkodási szolgáltatás
733 Egyéb lakás és községgazdálkodási szolgáltatás 
740 Egyéb személyi és gazdasági szolgáltatás

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS

Egészségügyi és szociális szolgáltatás 
(811 Egészségügyi szolgáltatás 
812 Szociális szolgáltatás és üdülés

Kulturális szolgáltatás
821 Oktatás
822 Népművelés, művészet
823 Művészeti intézm ények és egyéb kulturális szolgálta

tás
824 Sport és testnevelés
830 Tudom ány és tudományos szolgáltatás

KÖZIGAZGATÁS ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁS
910 Közigazgatás (igazgatási szervek)

KIEMELT KRIMINALISZTIKÁI VONALAK ÉS SZAKTE
RÜLETEK

Társadalmi tulajdonvédelmi vonalak
950 Idegenforgalom (deviza, vám)
961 Üzérkedés (mezőgazdasági)
962 Egyéb üzérkedés
970 Veszélyes bűnözők ellenőrzése 
998 Egyéb társadalm i tulajdonvédelem

Bűnüldözési vonalak
011 Emberölés
012 Rablás
013 Egyéb életvédelem 
021 Betöréses lopás
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022 Gépjárm űlopás
023 Besurranásos lopás
024 Zsebtolvajlás
025 Vasúti zseb- és csomaglopás
026 Kerékpárlopás
027 Markecolás
028 Csalás
029 Egyéb vagyonvédelem
031 Üzletszerű kéjelgés
032 Egyéb erkölcsrendészet 
040 Körözés
050 Cigánybűnözés 
060 Ifjúságvédelem  
070 Értékesítés 
080 Költekezés 
090 Kábítószer
096 Veszélyes bűnözők ellenőrzése 
098 Egyéb bűnüldözés

14. CSALÁDI ÁLLAPOT

1 nőtlen, hajadon
2 házas
3 házas, de különélő
4 özvegy
5 elvált
6 élettársi közösségben él

17. ISKOLAI VÉGZETTSÉG
1 analfabéta, iskolai végzettség nélküli
2 általános iskola 1—4 osztálya
3 általános iskola 5—8 osztálya (polgári)
4 szakmunkásképző iskolát já rt
5 szakmunkás bizonyítványt szerzett
6 középiskolába járt
7 érettségit, képesítővizsgát te tt
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8 egyetemre, főiskolára járt
9 egyetemen, főiskolán oklevelet szerzett

18. PÁRTÁLLÁS ÉS NEM

1 párttag  férfi
2 párttag  nő
3 pártonkívüli férfi
4 pártonkívüli nő

19. NYELVISMERET

01 orosz
02 angol
03 ném et
04 francia
05 olasz
06 arab
07 spanyol
08 szerb-horvát
09 csehszlovák
10 lengyel
11 román
12 cigány
13 egyéb, éspedig:

20. FOGLALKOZÁS

a) Foglalkozási viszony szerint
1 állami szektor
2 szövetkezeti szektor
3 m agánszektor 

Szektoron kívül:
4 nyugdíjas, eltarto tt
5 foglalkozás nélküli
7 szakm unkástanuló
8 középiskolai tanuló
9 egyetemi, főiskolai hallgató

49 —



b) Foglalkozás népgazdasági ág, ágazat, alágazat szerint: 
(Lásd: VONALAK 110—910 kódszám alatt)

c) Foglalkozás konkrét m unkakör szerint:
1 szak- és betaníto tt m unkás
2 segédmunkás és kisegítő
3 irodai (adminisztratív, ügyviteli) dolgozó
4 szakalkalmazott, szellemi dolgozó
6 alsószintű vezető
7 önálló
8 egyéb m unkakörű

SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK

23 ÉRTELMI KÉPESSÉG

1 emlékezőképessége átlagon felüli
2 helyzetfelism erő képessége átlagon felüli
3 gondolkodása jó, praktikus
4 intelligenciája átlagon felüli

24. ÉRDEKLŐDÉSI KÖR
01 am atőr rádiózás
02 filmezés, fényképezés
03 gyűjtés (bélyeg, kép, szobor, könyv, lemez, stb.)
04 gépkocsivezetés, szerelés
05 sportolás (valamely sportágban)
06 sportrendezvények rendszeres látogatása
07 kártyajátékok
08 szerencsejátékok
09 barkácsolás
99 egyéb, éspedig:

25. MEGJELENÉS

1 feltűnően csinos, jóképű
2 elegáns, divatos
3 jellegtelen, középszerű
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26. EGYÉB JELLEMZŐK

1 kivonható
2 kitűnő kapcsolatterem tő képességű
3 nemi kapcsolat kialakítására hajlandó
4 gépkocsival rendelkezik 
9 egyéb, éspedig:

HÍRSZERZÉSI LEHETŐSÉGEK

27. AZOK KÖRE, AKIK KÖZÖTT HÍRSZERZÉSI LEHETŐ
SÉGGEL RENDELKEZIK

01 adóügyi, pénzügyi dolgozók
02 anyagbeszerzők
03 autó-, motorszerelők, gépkocsivezetők
04 becsüsök, értékbecslők, kárbecslők
05 bolti eladók
06 cigányok
07 csalók
08 csempészek, vámorgazdák
09 díjbeszedők
10 elektromos gépszerelők (rádió, tv., mosógép, stb.)
11 előadóművészek
12 építőipari magánvállalkozók, magántervezők
13 felszolgálók
14 fényképészek
15 fiatalkorúak csoportjai, galerik
16 fodrászok, kozmetikusok, pedikűrösök
17 fogtechnikusok
18 fuvarosok
19 gondnokok, házkezelők (munkásszálláson stb.)
20 gyógyszerészek
21 hajón dolgozók
22 használtcikk kiskereskedők
23 homoszexuálisak
24 hulladékfelvásárlók
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25 kabinosok, masszőrök
26 kamion gépkocsivezetők
27 kábítószerélvezők
28 kereskedelm i ügynökök
29 kerítők, k itarto ttak
30 képzőművészek, iparművészek
31 kisiparosok
32 markecolók
33 mozgóárusok
34 m unkakerülők, csavargók
35 órások, ékszerészek, vésnökök
36 orgazdák
37 orvosok
38 pedagógusok
39 portások (szálloda, vendéglátóipar)
40 postások
41 prostituáltak
42 szállító-, rakodóm unkások
43 taxisofőrök
44 term ék-, term ény- és állatfelvásárlók
45 vasúti alkalm azottak
46 valutabeváltók
47 vásározók, m utatványosok
48 veszélyes bűnözők
49 utazó bűnözők
50 ügyvédek
51 üzérek
52 üzletkötők
53 zenészek
54 zseb- és csomagtolvajok 
99 egyéb, éspedig:

28. HÍRSZERZÉSI LEHETŐSÉGEK HELYEI

01 áruház, bolt, üzlet
02 piac, vásár, vásárcsarnok
03 zálogház
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04 használtcikk felvevő és értékesítő hely 
(BÁV, Használtcikk Szöv., stb.)

05 eszpresszó, cukrászda
06 italbolt, büfé, étterem  stb.
07 éjszakai szórakozóhely
08 szálloda, motel
09 camping
10 turistaház
11 átm eneti szállás
12 m unkásszállás
13 zug-szálláshely
14 színház, cirkusz, mozi
15 művelődési ház, klub
16 játékterem
17 iskola, egyetem
18 diákotthon, diákszálló, kollégium
19 nevelőotthon
20 kórház, klinika, szanatórium
21 stadion, sportpálya, sportcsarnok
22 sportfogadási iroda
23 strand, uszoda
24 fürdő
25 csónakház
26 vikendház — vikend-telep
27 közforgalmú garázs
28 pályaudvarok, állomások, váróterm ek
29 repülőtér
30 út, utca, tér, park
31 aluljáró
32 építkezés (kiemelt, jelentős)
33 posta, MNB fiók, OTP fiók, takarékszövetkezet
34 cigánytelep
99 egyéb, éspedig:

Az alábbi, sorszámozás nélküli fogalomcsoportok fogalmai a 
Kérdőív kitöltésénél nem szerepelnek. A kapcsolattartónak 
a m eghiúsult szervezésről készített jelentésben, illetve a pi
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hentetésről, a kizárásról (törlésről) szóló Változás jelentések
ben kell alkalmaznia ezeket a fogalmakat.

MEGHIÚSULT BESZERVEZÉS OKA
1 a beszervezési beszélgetés során felm erült újabb tények, 

adatok alapján a hálózati m unkára alkalm atlan
2 az általa elkövetett bűncselekm ényekről nem te tt őszin

te, beismerő vallomást
3 az együttm űködést megtagadta, vagy nem vállalta

PIHENTETÉS OKA
1 hírszerzési lehetősége átm enetileg és viszonylag rövid 

időre megszűnt
2 személyi körülm ényeiben olyan változás állt be, amely az 

eredm ényes hálózati m unkát ideiglenesen gátolja, vagy 
lehetetlenné teszi

3 önhibáján kívül dekonspirálódott
4 tényleges, vagy tartalékos katonai szolgálatra vonult be.

KIZÁRÁS — TÖRLÉS — MEGSZÜNTETÉS OKA

01 a beszervezés u tán szándékos bűncselekm ényt követett 
el, vagy a beszervezéskor súlyos bűncselekm ényt elhall
gatott

02 a beszervezés u tán  tudom ására ju to tt bűncselekm ényt 
elhallgatott

03 dekonspirálódott, ha ennek következményei m ásként 
nem háríthatok el

04 tudatosan hamis, félrevezető jelentéseket adott
05 a hálózati m unkát m egtagadta (tovább nem vállalta)
06 az országot jogellenesen elhagyta, illetve véglegesen 

külföldre távozott
07 a terhelő adatok elévülését követően a további együtt

m űködést nem vállalta
08 a kom prom ittáló adatok időszerűtlenné válása után a to

vábbi együttm űködést nem vállalta
09 személyi, vagy m unkakörülm ényeiben, egészségi állapo

tában olyan változás állt be, am elynek alapján hálózati 
m unkára véglegesen alkalm atlanná vált
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10 foglalkoztatásának időszakában párttag  lett
11 foglalkoztatásának időszakában a társadalmi, a tudom á

nyos és a kulturális élet kiemelkedő személyisége lett
12 foglalkoztatásának időszakában állami, gazdasági vagy 

társadalm i szerv vezetője lett
13 foglalkoztatásának időszakában a fegyveres erők, a 

fegyveres és rendészeti testü letek  tényleges vagy hiva
tásos tagja lett

14 BM III. Főcsoportfőnökség, BM Határőrség, MNVK 2. 
Csoportfőnökség részére átadásra került

15 m eghalt
16 a büntetésvégrehajtási intézet rendjét sorozatosan meg

sértette  és ezért vele szemben fegyelmi intézkedéseket 
foganatosítottak,

17 szabadulása u tán más rendőri szerv vette át
18 szabadult és továbbfoglalkoztatásra az operatív tiszt al

kalm atlannak tarto tta
19 operatív m unka céljaira alkalm atlanná vált.
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T IT K O S !  (K i tö l té s  u tá n )  
S Z IG O R Ú A N  T IT K O S !

V. NYILVÁNTARTÓKARTON

Azonossági szám

Név (leánykori név): ____________________________________
Születési h e ly :__________________________________________
Születési idő: ______________év_____________ hó______ nap
Anyja neve: __________________________________________
Előző név, á ln év :_______________________________________
Fedőnév:________________________________________________
Felhasználás szerinti osztályozás és kapcsolattartás módja:

Beszervezés (együttm.) alapja: ___________
Anyagi-, vagy egyéb érdekeltség: ________
Szervezési (foglalkoztatási) terület, szakszóig.:

Vonal: ________________________________________________
Kapcsolattartó szerv: __________________________________
Beszervezés id ő p o n tja :_________ év_________hó______ nap
Változások:

Kitöltve:
év_____ hó______ nap

935 028 3215 — (g) nyilvánt. (olvasható) aláírása



Név (asszonyoknál leányko ri név):

Fedőnév: _________________________________

Szül. h e l y : _______________________________ év

Anyja neve:____

Felhaszn. szerinti 
osztályozás:

Kapcsolattartó 
szerv: „ _

Kitöltve: év. hó_____ nap

nyilvánt. (olvasható) aláírása

Kódolva: ___________ év___________ hó______nap ,

kódoló (olvasható) aláírása



□
Szigorúan  titkos!

II. C IM K A R T O N  (K itö ltés u tán )

A zo n o sság i
sz á m :

2—

A típ . I o I 2 I A cso p . |  j K á r ty a -  I 4  I 1 |
s z á m : I I I s z á m : L  I I je l :  f ' . 8

1 0 — 11 1 2 - 13 14— 15

O rsz . I 0 I 8 101 H ely s.
k ó d : |

16— 18 19— 24
H ely s.
n é v : k é r. 1

25—

ú t, u tc a

43

ú t, u tc a  
m eg n ev .

14— 45

46— 62 63— 68

sz á m : |
69— 74

e m .: | _ J  a j tó : I |
75— 76 77— 79

M ó d o s ítá s

935 028 3212 — (g)

je le :  I

80



III. K CÍMKARTON

□
Szigorúan titkos!
(K itö ltés u tán )

Azonossági
szám:

2—

Atíp.
szám:

Orsz.
kód:

Helys.
név:

F Acsop.
szám:

10—  11

16—

Helys.
kód:

18

25—

út, utca

szám:

46—

em.: I M
75— 76

ajtó:

Kártya- I4M
13 14— 15

| I
19— 24

kér. "".1 |
43

út, utca 
megnev.

14— 45

62 63— 68

69— 74

I
77— 79

Kitöltve:. év_____ hó

Módosítás jele:

nap

n
80

Kódolva:

nyilvánt. (olvasható) aláírása 

.hó_____  nap

935 028 3213 — (g) kódoló (olvasható) aláírása



Atlp. 1 I 1 ACSOp.
szám: | { szám:

Kártya-
1 jel: !

10— 11 12— 13 14— 15
Szakszolgálat: □

21
Létesítés időpontja: s

33— 38
Átvétel időpontja:

év hó nao 
Megszüntetés időpontja:

év hó naD 
Megszüntetés oka:

15— 50n
51— 56

1 Mód. jel.: i
57— 58 80

Atip.
szám: 2 1 

10—  11

Acsop. 
szám: r j Kártya- 1 jel: I'1 |1 |

12— 13 14— 15
Lakcímre 
von. nyt. ká t.: || 1

18— 19

Fedőnév:
Felhasználó szerv:

Szervkód:
36—

Irattári-
szám:

20— 35

43

__ 53
Módosítás jele: u 

80

44—



Azonossági
szám:

IV. FIGYELŐKARTON
Tanulmányozás alá vont jelöltről

S Z IG O R Ú A N  T IT K O S !

( K i tö l t é s  u tá n )

Adattíp. 
szám :

10—  11

Adatcsop.
szám:

Atip.
szám:

12— 13
1 . S z e m é l y i  a d a t o k :

Kártyajel

11 111| Vez. 
név:

14— 15

1 1 1M Vez.
név:

14— 15

1 1 3
Vez.
név:

14— 15

1 2 1rn Szül. 
1 hely:

14— 15
Szül.
idő:

Anyja 
vez. név:

I 3 rn Vez.
név:

14— 15

L 2
Vez.
név:

14— 15

_ u. n.
16— 33 34— 78

u. n.
16— 33 34— 78

u. n.
16— 33 34— 78

16— ___________  33

év _____ hó ______ nap

u. n.
34— 39

49— 63
Előző név,

u. n.

64—
álnév

78

16— 33

11, 11.

34— 78

16— 33 34—
Módosítás jele:

78□
80

2. Tartalmi adatok:

Személyre 
von. nyt. kát. :

16— 17

Figyelőzést 
kérő szerv :

Szerv
kód:

36— 43

Figyelőzés kezdete:

év _____ hó______ nap

Módosítás jele:

Kódolva:_____ év ______h ó ______  nap Kitöltve:________ év*_____ h ó ______nap

935 028 3214 — (g) kódoló olvasható aláírása nyilvánt. (olvasható) aláírása



szerv
T IT K O S !  ( K i tö l t é s  u tá n )  
S Z IG O R Ü A N  T IT K O S !

Azonossági szám: 

Fedőnév: .............

V á l t o z á s  j e l e n t é s
bűnügyi hálózati személyről

Személyi adatok:
(Csak akkor kell kitölteni, ha a személy azonossági számmal még nem  rendelkezik)

Név (leánykori név): .....................................................................................................................................

Előző név, á ln é v : ............................................................................................................................................

Születési hely: ................................................................................................................................................

Születési i d ő : ....................... é v ............................................................................ h ó .......................... nap

Anyja n e v e : ......................................................................................................................................................

Változás:

Kelt, . . . ...........é v ....................

kapcsolattartó szerv vezetője

BM NYILVÁNTARTÓ KÖZPONT 

2. Osztály B alosztály vezetője

B u d a p e s t

936 028 3217 — (g)



2. Azonossági 
szám: J A d a ttíp .

sz á m : r 1
2— ! 10— 11

Adatcsop. j j Kártya- f ~ 1
szám: [ _ J . 1 iel: 1 |

12— 13 14— 15
3. Szervezési elv: n
4. Felhaszn. szerinti oszt., kapcs. tart. módja:

161 \
5. Beszervezés (együttműködés) alapja:

17— 18□
6. Anyagi vagy egyéb érdekeltség:

19□
7. Szervezési (foglalkoztatási) terület, szakszolgálat:

20□
8. Vonal:

21 1
9. Meghiúsult szervezés:

a) időp.: év hó nap

22— 241
25—

b) oka:

30□
10. Családi állapot:

31n
11. Beszervezés időpontja:

év hó nan

32 i
33— 38

12. Kapcs. újrafelv. időp.:
év hó nap 39— 44

13. Átvétel időpontja:

év hó nao 45— 50

14. Kizárás (törlés):
a) időp.: év hó nap M

51— 56

b) oka: \
15. Pihentetés:

a) kezdete: év hó nao

57— 58

1

b) vége: év hó nap

59— 64

I
65—

>
c) oka:

70

□

Módosítás jele: j
71

□
80

V á l t o z á s o k Dátum

□ Azonossági j" 
szám:

1 2—

I. SZEMÉLYI KARTON T I T K O S ! ( K i tö l t é s  u tá n )  

S Z IG O R Ü A N  T IT K O S !

Adattíp.
szám:

1. Személyi adatok:
Kártyajel

14— 15

Vez.
név:

Vez.
név:

Vez.
n é v :

Szül.
hely:

Szül.
idő:

16—

16—

év

Anyja

14— 15

Vez.
név:

Vez.
név:

16—

H■‘1 Adatcsop. 1 q 
szám: "H

10— 11 12— 13

Kódolva:_____ év hó

u. n.
16— 33 34— 78

u. n.
16— 33 34— 78

u. n.
33 34-

hó .n a p
34—

78

33

39

49— 63 64— 78 
Előző név, álnév 

u. n.

Központi irattári szám:
1
1 n16— 33 34— 78

u. n.
44— 53

33 34—
Módosítás jele:

78□
80

nap
kódoló (olvasható) aláírása

A kartont a Szabályzatban meghatározott utasítás szerint kell kitölteni!
935 028 3211 — (g)

Atip. A080?'
szám :|  | | 8zám ••

10— 11 12— 13

2. Tartalmi adatok:

1 *1
14— 15

Személyre 
von. nyt. kát.:

Fedőnév:

Lakcímre 
von. nyt. kát.:

16— 17 18— 19

Szerv
kód:

20— 35

r 1
36— 43

Módosítás jele: □
80

Kitöltve:. .é v _____ h ó ______ nap

nyilvánt. (olvasható) aláírása



}
3 . □ Azonossági 

szám:
Adattíp.
szám: 1

Adatcsop.
szám:

Kártya
jel: L 1

2— 10— 11 12— 13 14— 15

lö. Iskolai végzettség:

17. Pártállás és nem:

18. Nyelvismeretek:

□
17

i i r ...... r i
18— 19 20— 21 22— 23 24— 

19. Foglalkozás:
a) foglalkozási viszony szerint:

25

□
b) népgazdasági ág, ágazat, alágazat szerint: í

26n
27—

c) konkrét munkakör szerint: l 29□
\ 30

20. Munkahely:
a) m egnevezése:_____________________________________

31— 70
b) címe:

Módosítás jele:

21. Címek:

a) város kér.

út sz. (hsz.) em. ajt.

b) város kér.

út sz. (hsz.) em. ajt.

c) város kér.

út sz. (hsz.) em. _  ajt.

V á l t o z á s o k Dátum

'

i

>• El Azonossági
szám:

1
r iAdattíp.

szám: r iAdatcsop.
szám: 1K ártya

jel: L1
2— 10—  11 12— 13 14— 15

22. Értelmi képességek:
a) ________________

c)

□
16□

23. Érdeklődési körök:

b)
24. Megjelenés: 

a )_________

25.' Egyéb' jellemzők:

b)

22— 23

26

29

b) 

d)

a)

c) .

b )  . 

a).

c )  .
26. Azok köre, akik között hírszerző lehetőséggel rendelkezik:

17

19m
20—  21n i
24— 25

_ □
27

28

30

1n 1 «  1m31— 32 33— 34

1| |Lli dl 1LM

27. Hírszerzési lehetőségek helyei:

a )__________________________

megnevezés:_______________

cím : _______________

m
39— 40

b) I 1 I
41— 42

megnevezés:.

cím:

c) n i
43— 44

megnevezés:.

cím:

rrn
45— 47 48— 50 51— 53

Módosítás jele: □
V á l t o z á s o k Dátum V á l t o z á s o k Dátum V á l t o z á s o k Dátum
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23. Értelm i képességek:*

a ) ..................................
c ) ..................................

b)

d)

24. Érdeklődési körök:* a)

b ) ..............................................................................  c)

25. Megjelenés:*

a ) ................... b)

26. Egyéb jellemzők:* a ) ....................

b )  ............................................................................. c ) ...................

27. Azok köre, akik között hírszerzési lehetőséggel rendelkezik:*

a ) ............................................................................... b ) ...................

c )  ............................................................................  d ) ...................

28. Hírszerző lehetőségek helyei:

a) helye:* ................................

megnevezés: .....................

c ím : ................... ...................

b) helye:* ................................

m egnevezés: .....................

cím: ......................................

c) helye:* ................................

m egnevezés: .....................

cím: ......................................

Kelt, év hó . . . .  nap.

Ellenőrizte:

szerv vezetője K apcsolattartó:

n é v : .............................................

rendfokozat: ............................

beosztás: ....................................

aláírás
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A hálózati személy (jelölt) T és K lakás alábbi adataiban (körülményeiben) beállott változások

ról egy példányban Változás jelentést kell készíteni:

— névváltoztatás
— személyi adat helyesbítés
— fedőnév
— kapcsolattartó szerv (K lakásnál felhasználó szerv)
— szervezési elv
— felhasználás szerinti osztályozás, kapcsolattartás módja
— együttműködés alapja
— anyagi- vagy egyéb érdekeltség
— foglalkoztatási terület, szakszolgálat
— vonal
— családi állapot
— iskolai végzettség
— pártállás
— nyelvismeretek
— foglalkozás
— m unkahely
— címek
— érdeklődési körök
— egyéb jellemzők
— azok köre, akik között hírszerzési lehetőséggel rendelkezik
— hírszerzési lehetőségek helyei
— végleges átvétel időpontja
— pihentetés kezdetének időpontja és oka
— pihentetés végének időpontja
— T és K lakás utcanév változása
— K lakás megszüntetésének időpontja és oka
— kizárás (törlés) időpontja és oka
— büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány engedélyének megvonása
— személy adatainak vagy irattározott dosszié zárt kezelésének m egszüntetése
— figyelőzés kérés
— figyelőzés törlés

FIGYELEM!
A vastagon szedett változások jelentésénél a Kódszótárban meghatározott fogalmak szerint kell 
a változást jelenteni!
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VÁLTOZÁSOK:

Sor
szám Változás tárgya Változás jelentés 

továbbításának ideje

- .

•

(

‘ •

*

_____________________

V



................................................................................ TITKOS! (Kitöltés Után)
szerv SZIGORÚAN TITKOS!

Azonossági szám (BNyO tölti ki)

K é r d ő í v
Bűnügyi hálózati személyről

1. Név (leánykori): .............................................................................

2. Szül. hely: ............................................................ 3. Szül. i d ő : ............. é v ..........................hó . . . .  n.

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

5. Előző név, á ln é v : .................................................6. Fedőnév: ..................................................................

7. Kapcsolattartó szerv: ....................................................................................................................................

8. Szervezési elv:* ......................................................................................... ............................. .......................

9. Felhasználás szerinti osztályozás, kapcsolattartás m ó d ja :* ..............................................................

10. Beszervezés alapja:* .....................................................................................................................................

11. Anyagi- vagy egyéb érdekeltség:* ...........................................................................................................

12. Szervezési terület, szakszolgálat:* ............................................................................................................

13. Vonal:* ..........................................................................................................................................! ...................

14. Családi állapot:* .............................................................................................................................................

15. Beszervezés id ő p o n tja : ....................... é v ...............................................................  hó .................  nap

16. Kapcsolat újrafelvétel id ő p o n tja : ...................... é v ............................................... h ó ................... nap

17. Isk. végz.:* ...........................................................  18. Pártállás, n e m :* .................................................

19. Nyelvismeretek:* a ) ............................b ) .............................. c ) ..............................d ) ..............................

20. Foglalkozás:*

a) foglalkozási viszony szerint: .................................................................................................................

b) népgazdasági alágazat szerint: .................................................................................... .........................

c) konkrét m unkakör szerint: ....................................................................................................................

21. M unkahely:

a) megnevezése: .............................................................................................................................................

b) c ím e : ..............................................................................................................................................................

22. Címek:

a) ................... ................... város . . . . .  sz. .. . .  em. .. . .  a.

b) ................... ................... yáros . .. ...............utca . . . .  sz. .. . .  em. ..

c) ................... . . .  kér.................. . . sz. . . . .  a.

A *-gal jelölt rovatokat a Kódszótár fogalmainak felhasználásával kell kitölteni!

fénykép helye

935 028 3216 — (g)


