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I.

A BM. Belbiztonsági Osztály feladatai

1. A BM. Belbiztonsági Osztály (a továbbiakban: Osztály) 
alapvető fe ladata  a parancsnokokkal szoros együttm űködésben, 
az egyszemélyi felelősség elvének teljes érvényesítésével védeni 
a BM. és az IM. BV szerveit, az á llam titko t és szolgálati titkot, a 
személyi állom ányt a külső és belső ellenség aknam unkájával, 
behatolási k ísérleteivel szemben, megelőzni és felderíteni az 
esetleges bűncselekm ényeket.

2. Tevékenységét a törvényesség szigorú m egtartásával, az 
Osztály hatáskörére  és fe ladata ira  k iadott 008/1972. sz. m inisz
te ri parancs alapján, az állam biztonsági operatív  m unkára  vonat
kozó parancsok és utasítások, szabályzatok keretei között és 
ezekben rögzített elvek és módszerek alkalm azásával, a Belügy
m inisztérium on belüli biztonsági m unka sajátosságainak figye
lem bevételével végzi.

3. M unkája során -  a kölcsönös bizalom a lap ján  -  igényli 
a  parancsnokok, a személyi állom ány segítségét.

4. Az Osztály védelmi funkciójával kapcsolatos biztonsági 
fe lada ta it -  a H atárőrség kivételével -  az összes belügyi szerv
nél, valam in t az IM. BV. szerveinél, intézeteinél végzi.

5. Illetékessége k iterjed  a fenti szervek hivatásos állom á
nyának  tag ja ira  és polgári alkalm azottaira.

6. Az Osztály a belügyi szervek, az állam titok és szolgálati
titok, a fontosabb belügyi objektum ok biztonsága, védelm e
te rén  a sajátos operatív  jellegű feladatokat lá tja  el. Em ellett a 
rendelkezésre  álló adatok, inform ációk alapján  szükség szerint 
segíti a parancsnokok biztonsággal kapcsolatos m unkáját. Ennek 
megfelelően:

-  elemzi, értékeli a BM. (BV.) és szervei ellen irá 
nyuló ellenséges tevékenységre vonatkozó adatokat;
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-  az állam titok és szolgálati titok  hatékony védelm e 
érdekében a belső biztonsággal összefüggő rendsza
bályok érvényesülésére, hatásfokára  vonatkozó je l
zéseket, tapasztala tokat összegyűjti, je lenti, szigna
lizálja és megfelelő in tézkedéseket kezdem ényez;

-  segíti fe ltá rn i és m eggátolni a konspirációt veszé
lyeztető, a titok tartási kötelezettséget megszegő, az 
állam titok és a szolgálati titok ille téktelenek általi 
m egszerzését lehetővé tevő bűnös tevékenységet;

-  a parancsnokokkal együtt gondoskodik az á llam ti
tok és szolgálati titok védelm ét szolgáló felvilágo
sító előadások ta rtásáró l a személyi állom ány 
részére;

-  tanulm ányozza a B M -objektum ok védelm i és biz
tonsági ren d sze ré t, annak  érvényesülését, esetleges 
sebezhető pontjait. Szükség szerint -  az érdekelt 
parancsnokokkal és a K orm ányőrséggel együ ttm ű
ködve -  operatív  in tézkedéseket kezdeményez.

7. A személyi állom ány egyes tagjaival kapcsolatos ellensé
ges, vagy egyéb bűnös tevékenység megelőzése, illetve fe lderí
tése és félbeszakítása érdekében, konkré t jelzés esetén:

a) adatgyű jtés t fo ly tat annak  tisztázására, hogy a bűnös 
tevékenységre utaló elsődleges jelzés m egalapozott-e, 
illetve szükség van-e  operatív  intézkedések m egtéte
lére.

b) Államellenes, vagy köztörvényes bűncselekm ény gya
nú ja  esetén -  am ennyiben a felderítés és bizonyítás 
érdekében ez indokolt -  előzetes operatív  ellenőrzés 
bevezetését javasolja, különös tek in te tte l az alábbi bűn- 
cselekm ényekre :
-  állam  elleni bűncselekm ények,
-  h ivatali bűncselekm ények, 
-  á llam titok és szolgálati titok  m egsértése,
-  tilto tt határátlépés,
-  hazatérés megtagadása.
-  vesztegetés,
-  befolyással üzérkedés,
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-  üzérkedés,
-  devizagazdálkodást sértő bűncselekm ény,
-  vám bűn te tt,
-  vagyon elleni bűncselekm ények,
-  katonai bűncselekm ények.

c) Indokolt esetben bizalmas nyom ozást javasol az ellen
séges, illetve egyéb bűnös tevékenység teljes fe lderí
tése, dokum entálása és félbeszakítása céljából.

8. A biztonsági m unka eredm ényessége érdekében szorosan 
együttm űködik  a parancsnokokkal, a BM. állam biztonsági és 
rendőri operatív, a személyügyi, a felügyeleti (ellenőrzési), 
va lam in t az ügyészi szervekkel.

9. A m unka során a szolgálati ágak sajátosságait, a parancs
noki célkitűzéseket, te rveke t figyelem be véve szervezi a bizton
sági m unkát és annak  m egfelelően differenciáltan  alkalmazza a 
szükséges eszközöket, m ódszereket.
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Az Osztály alárendeltsége és szervezeti felépítése

10. Az Osztály a m iniszter első helyettese  közvetlen a lá ren 
deltségében működik.

Szervezeti felépítése: 4 alosztály és 1 önálló csoport, m elyek 
a biztonsági m unkát az alábbi te rü le teken  végzik:

Az 1-es alosztály:
-  a megyei rendőrfőkapitányságok,
-  a BM. III/IV. Csoportfőnökség vidéki szervei,
-  a nem  kiem elt megyei BV-intézetek.

A 2-es alosztály:
-  a belügym iniszter és első helyettesének  közvetlen 

irány ítása  alá tartozó BM -szervek,
-  a BM. III. Főcsoportfőnökség központi szervei.

 A 3-as alosztály:
-  a BM. II. és IV. Főcsoportfőnökség központi szervei 

* és a BM-iskolák,
-  BRFK.,
-  BM. Tűzoltóság Országos Parancsnokság.

A 4-es alosztály:
-  a BM. I. Főcsoportfőnökség központi szervei és külső 

objektum ai,
-  az Ú jpesti Dózsa SC.

A BV-csoport:
-  az IM. B üntetésvégrehajtás  központi szervei,
-  az országos és kiem elt megyei BV-intézetek.

Az Osztály létszám át a belügym iniszter által jóváhagyott 
á llom ánytáblázat rögzíti.

A m egyékbe kihelyezett biztonsági tisztek közvetlenül a 
BM. Belbiztonsági Osztály állom ányába tartoznak. M unkájukat 
az Osztály, illetve az 1-es alosztály vezetőjének centrális irány í
tása és ellenőrzése m ellett, a megyei főkapitányok állásfoglalá
sainak figyelem bevételével végzik. 

s

II.
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A biztonsági munka módszerei 
A titkos nyomozati (operatív) eszközök alkalmazásának módja

11. Az Osztály fe ladatainak  végrehajtása  körében az állam 
biztonsági operatív  m unkára  vonatkozó m iniszteri, m in iszter
helyettesi parancsok, utasítások és a jelen ügyrendben foglalt 
szabályok szigorú betartásával jogosult titkos nyomozati (opera
tív) eszközök alkalmazására.

12. Az Osztály az állambiztonsági operatív  m unka eszközeit 
ellenséges, vagy egyéb bűnös tevékenységre utaló, ellenőrzött 
jelzés esetén a megelőzés, további felderítés és bizonyítás é rde
kében alkalmazza.

13. Adatgyűjtést (adatkiegészítést) és adatellenőrzést folytat,
elsősorban az alábbiakkal összefüggő elsődleges jelzések esetén:

-  az im perialista  hírszerző szervekhez, tagjaihoz, 
bázisaihoz, az ellenforradalm i emigrációs körökhöz 
való, vagy egyéb gyanús nyugati kapcsolatok;

-  politikailag súlyosan kom prom ittált, ellenséges 
tevékenységet végző, vagy bűnöző elem ekkel fenn
álló (vagy kezdődő) gyanús kapcsolatok;

-  ham is személyi adatok használata, politikailag 
kom prom ittáló, vagy terhelő  életrajzi adatok szán
dékos elhallgatása;

-  züllött életmód, indokolatlan eladósodás, vagy gya
nús költekezés, m elyek a m egkörnyékezés, vagy 
bűnözés lehetőségeit re jtik ;

-  a szolgálattal összefüggő konspirációs és titok tartási 
szabályok m egsértése, m ely alkalm at és módot ny ú jt 
titka ink  kiszivárgására.

Az elsődleges jelzésről az Osztály haladéktalanu l tájékoz
ta tja  az illetékes parancsnokot és az adatgyűjtés során figye
lem be veszi a közvetlen és felsőbb parancsnokok információit, 
javaslatait.

Az adatgyűjtés  során az Osztály, illetve annak  m eghatal
m azott képviselője:

-  p rio rál a BM. nyilván tartási, adattá ri rendszerében;

III.
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-  a felm erülő adatokkal kapcsolatban tá jékozta tást 
kér az illetékes belügyi szervek vezetőitől;

-  tanulm ányozza az ira ttározott, vagy „élő” operatív 
anyagokat;

-  betek in t vizsgálati és bírósági anyagokba;
-  tanulm ányoz személyzeti és fegyelm i anyagokat.

Az adatgyűjtés eredm ényéről az Osztály az illetékes veze
tő t (parancsnokot) tá jékoz ta tja  és a további intézkedésre vonat
kozó javasla to t vélem ényének figyelem bevételével készíti el.

A m iniszter, a m in iszterhelyettesek  kinevezési hatáskörébe 
tartozó vezetővel, beosztottal kapcsolatban adatgyűjtés  csak
m iniszteri u tasításra , vagy -  az illetékes m iniszterhelyettessel 
egyetértésben -  a m iniszter első helyettese u tasítására  végez
hető. 

14. Előzetes operatív ellenőrzést folytat:

a) ha az adatgyűjtés, vagy más ellenőrzött megbízható
adat szerin t bűncselekm ény gyanúja  áll fenn;

b) az illetékes parancsnok javaslatára , különösen fontos 
 állam titok, fontos BM -objektum  védelm e során felm e

rü lt  jelzésekben.
Előzetes operatív  ellenőrzés bevezetését külön javaslat 

alapján:
-  a m iniszter és a m iniszterhelyettesek  kinevezési 

hatáskörébe tartozók és főtiszt esetében a m iniszter;
-  tiszt esetében a belügym iniszter első helyettese;
-  tiszthelyettes, k inevezett és szerződéses polgári 

alkalm azott esetében -  am ennyiben  a fen tiek  
értelm ében nem  tartozik  m agasabb hatáskörbe -  
az Osztály vezetője engedélyezi.

Főtiszt és tiszt, valam int a m iniszter, a m in iszterhelyettesek  
kinevezési hatáskörébe tartozók ügyében a javasla t csak az ille
tékes m iniszterhelyettes egyetértésével terjeszthető  fel.

T iszthelyettes, k inevezett és szerződéses polgári a lkalm a
zott ügyében az Osztály vezetője az illetékes csoportfőnök, 
megyei (budapesti) főkapitány, vagy ennek megfelelő szintű 
parancsnok egyetértésével engedélyezi.
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Az előzetes operatív  ellenőrzés során az Osztály jogosult:
-  igénybe venni a sa já t és társ operatív  szervek háló

zati lehetőségeit;
-  kö rnyeze ttanu lm ány t készíttetni;
-  „K ”-ellenőrzést;
-  külső figyelést;
-  3/a rendszabály t bevezettetni.

Az előzetes operatív  ellenőrzés idő tartam a 3 hónap, mely 
az engedélyezésre jogosult vezető jóváhagyásával meghosszab
bítható.

Az előzetes operatív  ellenőrzés ha táride jének  leteltével -  
az illetékes parancsnokokkal egyeztetve -  az alábbi döntések 
hozhatók:

-  az előzetes operatív  ellenőrzés m egszüntetése b ű n 
cselekm ény h iányában;

-  p reven tív  jellegű beszélgetés elsősorban a kom pro
m ittá lt kapcsolatok időbeni leválasztása, elszigete
lése érdekében;

-  parancsnoki figyelm eztetés a negatív  jelenségek fel
számolása, m egszüntetése céljából;

-  büntető-, vagy fegyelm i e ljárás kezdeményezése;
-  bizalmas nyomozás (operatív feldolgozás) beveze

tése.

15. Bizalmas nyomozást (operatív feldolgozást) folytat,
am ennyiben:

a) az előzetes operatív  ellenőrzés a fe lm erü lt gyanú ala
posságát tám asztja  alá, de az ellenséges, bűnös tevé
kenység félbeszakításához további operatív  m unka és 
b izonyítékgyűjtés szükséges;

b) az I. fejezet 7. b) a lpontjában  felsorolt valam ely bűn- 
cselekm ény alapos gyanú jára  az adatgyűjtés során 
bizonyítékok kerü ltek  b irtokunkba, de az elkövető sze
m élyének, esetleges bűntársainak , bűnös kapcsolatai
nak, bűncselekm ényeinek felderítéséhez, illetve ú jabb 
bizonyítékok beszerzéséhez operatív  feldolgozó m unka 
szükséges;
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c) az állam ellenes bűncselekm ények közül kém kedés, 
összeesküvés, szervezkedés alapos gyanú jára  utaló ada
tok esetén bizalmas nyomozás fo ly ta tására  a BM. 
III/II ., illetve a III/III. Csoportfőnökség illetékes. Az 
Osztály ilyen jellegű ellenőrzött jelzés esetén, az előze
tes operatív  ellenőrzés lefolytatása u tán , az ügyet az 
illetékes csoportfőnökségnek adja  á t és annak igénye 
szerint segítséget n y ú jt  a feldolgozó munkához.

A bizalmas nyomozást:
-  főtiszt és tiszt, valam in t a m iniszter és a m iniszter- 

helyettesek  kinevezési hatáskörébe tartozók eseté
ben a belügym iniszter;

-  tiszthelyettes, k inevezett és szerződéses polgári 
alkalm azott esetében a belügym iniszter első helyet
tese engedélyezi.

Bizalmas nyom ozásra vonatkozó javasla t felterjesztéséhez 
az illetékes m iniszterhelyettes egyetértése szükséges.

A bizalmas nyomozás során az Osztály jogosult igénybe 
venni az állam biztonsági m unka valam ennyi operatív  eszközét.

A bizalmas nyomozás idő tartam a 6 hónap, am elyet indokolt 
esetben az engedélyezésre jogosult vezető meghosszabbít.

16. Az Osztály vizsgálati m unká t nem  végez, nyom ozást nem  
rendel el, őrizetbe vételt, előzetes le ta rtóz ta tást nem  foganatosít.

17. Az Osztály -  a BM. állam biztonsági szervek hálózati 
m unkájának  alapelvei alkalm azásával -  titkos m unkatársa t, 
vagy titkos m egbízottat szervez be előzetes operatív  ellenőrzés, 
illetve bizalmas nyomozás engedélyezése esetén, am ennyiben  a 
felderítés érdekében az e lengedhetetlenül szükséges.

A beszervezési javasla to t egyeztetni kell az előzetes ellen
őrzés, vagy bizalmas nyomozás ügyében egyetértésre  jogosult 
parancsnokkal. 

Titkos m unkatárs , m egbízott beszervezését:
a) főtisztek közül a belügym iniszter;
b) tisztek közül a belügym iniszter első helyettese;
c) tiszthelyettesek, k inevezett és szerződéses polgári a lkal

m azottak közül az Osztály vezetője engedélyezi.
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18. Szigorúan tilos:

-  az állom ány tagjai közül ügynököt beszervezni;
-  a BM. központi irányító, állam biztonsági és bűn

ügyi operatív, valam int funkcionális feladatokat 
ellátó szerveiben, a m inisztérium  vezetői titká rsá 
gának állom ánya körében hálózatot szervezni.

19. Az Osztály nem  szervezetszerű operatív  kapcsolatokat 
a lak ítha t ki p reven tív  céllal elsősorban az alábbi terü le teken:

-  a speciális őrségi, karhatalm i, biztosítási fe ladato
ka t ellátó szervek -  K orm ányőrség, Készenléti 
Rendőri Ezred, büntetésvégrehajtási intézetek -  
legénységi, tisztesi és tiszthelyettesi állom ánya köré
ben;

-  az állam titok-védelem  szem pontjából különösen 
fontos, egyes kisegítő, technikai terü le teken , vala
m in t a különösen hatékony védelm et igénylő bel
ügyi objektum ok -  fegyverzeti és vegyivédelm i 
szertárak , hírközpontok -  tiszthelyettesi és polgári 
állom ánya soraiban;

-  a BM. Duna M űvészegyüttes tagjai és az Ú jpesti 
Dózsa SC. sportolói körében.

20. A BM. alkalm azásában nem  álló szem élyek beszervezé
sének engedélyezésére vonatkozóan az állam biztonsági operatív  
szervek e m unká já t szabályozó parancsok, utasítások az irán y 
adók.
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Együttműködés és tájékoztatás

21. Az Osztály az operatív  társszervekkel célszerű együ tt
m űködést a lak ít ki. Az operatív  együttm űködés konkré t fo r
m áira  vonatkozóan az érvényben levő parancsok, utasítások 
előírásait m aradék ta lanu l és kölcsönösen alkalm azni kell.

22. Az Osztály a biztonsági m unka elveinek kellő é rvénye
sülése érdekében a BM -szervek, egységek parancsnokait (veze
tőit) a biztonsági m unka során szerzett tapasztalatokról folya
m atosan tá jékozta tja  és egyben vélem ényt, állásfoglalást és 
segítséget kér.

a) Központi beosztott osztályvezetőket, iskolaparancsno
kokat, főkapitány-helyetteseket, járási, városi, k e rü 
leti kapitányságvezetőket, va lam in t a BV. központi, 
országos és m egyei intézeteinek parancsnokait közvet
lenül, vagy m agasabb parancsnoka ú tján  tá jékozta tja :

-  az elsődleges jelzésekről és azok ellenőrzésének 
eredm ényéről;

-  a szerv m űködését zavaró, biztonságát, titk a it veszé
lyeztető jelenségekről.

b) A főcsoportfőnök-helyetteseket, a BM. T itkárság  veze
tő jét, az országos parancsnokokat, a K orm ányőrség 
parancsnokát, a csoportfőnököket, a BM. Rendőrtiszti 
Főiskola parancsnokát, a megyei (budapesti) főkapitá
nyokat, a Készenléti Rendőri Ezred parancsnokát, a 
BM. N yilvántartó  K özpont vezetőjét, az önálló osztály- 
vezetőket, az Ú jpesti Dózsa SC elnökét a 22. a) a lpont
ban felsoroltakon tú lm enően tá jékozta tja :

-  az előzetes operatív  ellenőrzés bevezetéséről, ered
m ényéről és befejezéséről;

-  az olyan jelzésekről, m elyek fegyelm i vizsgálatot, 
vagy egyéb parancsnoki beavatkozást, ellenőrzést, 
vagy megelőzést igényelnek;

-  az állami és szolgálati titok, va lam in t a fontosabb 
objektum ok és a személyi állom ány védelm ével ös
szefüggő negatív  jelenségekről.

14

IV.



c) A m iniszterhelyetteseket a m iniszter első helyettese 
tá jékoztatja , vagy megbízásából az Osztály vezetője 
je len tést tesz igényüknek megfelelően a hatáskörükbe 
tartozó te rü le teke t és beosztottaikat érintő  összes biz
tonsági kérdésről.

23. Az Osztály a választott pártszervek  tagjával, p á rth a tás
körbe tartozókkal kapcsolatos operatív  intézkedést csak a ha tás
körileg illetékes pártb izottság  titká rának  előzetes hozzájárulása, 
illetve tá jékoztatása  u tán  foganatosíthat. Vita esetén a m aga
sabb elöljáró és a felsőbb pártszerv  titkára  dönt.

24. Az Osztály részére a környezettanu lm ányt, külső figye
lést, technikai rendszabályok alkalm azását és „K ” ellenőrzést 
-  az engedélyezésre jogosult vezető jóváhagyása a lap ján  -  a 
BM. III. Főcsoportfőnökség, vagy a megyei (budapesti) ren d ő r
főkapitányságok erre  illetékes szervei végzik.

25. A ktív BM-dolgozót az Osztály az an tidem okratikus ele
m ek ny ilván tartásába  nem  vehet. B üntetőeljárásra  vonatkozó 
javasla t jóváhagyása u tán  -  ny ilván tartásba  vétel céljából -  
értesíti a BM. N yilvántartó  Központ 1-es, illetve 2-es osztályát.

A biztonsági m unka során keletkezett anyagok, adatok 
irattározása, adattározása, kezelése és selejtezése a BM. állam 
biztonsági szervek N yilvántartási és TÜK. Szabályzata figye
lem bevételével kidolgozott és jóváhagyott szabályok szerint 
történik .

26. A belügyi és büntetésvégrehajtási dolgozók nem  szoci
alista országokba és Jugoszláviába irányuló  külföldre távozási 
kérelm ének, illetve a 008/1964. sz. m iniszteri u tasítás m ellékle
tében m eghatározott hozzátartozók ú tlevélkérelm ének elbírálása 
érdekében az Osztály vezetője a rendelkezésre álló adatok a lap
ján köteles a döntésre jogosult vezetőt tájékoztatni.
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Hatáskör

27. Az osztályvezető feladata  és hatásköre:

a) Szervezi, irány ítja  és ellenőrzi az Osztály beosztottai
nak m unkáját. Közvetlen alárendeltségében irányítja , 
beszám oltatja  és ellenőrzi az osztályvezetőhelyettes, a 
2-es alosztály vezetőjének m unkáját.
Felelős az Osztály fe ladatainak  végrehajtásáért, a jog
szabályok, parancsok, u tasítások és szabályzatok b e ta r
tásáért, a személyi állom ány politikai egységéért, poli
tikai és erkölcsi m agatartásáért, fegyelm i helyzetéért.

b) Évenként értékeli a biztonsági m unka helyzetét, kidol
gozza a következő év fe ladata it és jóváhagyásra fe lte r
jeszti a m iniszter első helyettesének.

c) Felsőbb hatáskörbe tartozó ügyekben javasla to t te r 
jeszt elő a m iniszter első helyettesének.

d) Engedélyezi és jóváhagyja  a hatáskörébe tartozó elő
zetes operatív  ellenőrzéseket, beszervezéseket.

e) K áder- és személyzeti jogkör, valam int a jelen ügy
rendben  nem  szabályozott más hatásköri kérdések 
tek in te tében  (kiadmányozás, utalványozás, gazdálko
dás, fenyítés, dicséret, ju talm azás stb.) az Osztály veze
tő jé t azok a kötelességek és jogok illetik meg, am elye
ket az erre  vonatkozó parancsok és utasítások a BM. 
önálló osztályvezető szám ára m eghatároznak.

f) A "B”-e llá tm ány felhasználását az e rre  vonatkozó 
parancsok és u tasítások szerin t engedélyezi.

28. Az osztályvezető-helyettes feladata  és hatásköre:

a) K özvetlenül irány ítja  és ellenőrzi az 1-es, a 3-as, a 4-es 
alosztály vezetőjét, va lam in t a BV-csoportvezető m u n 
k á já t és erről az osztályvezetőnek rendszeresen beszá
mol.

b) Az Osztály vezetésével összefüggő egyes részfeladato
kat -  az osztályvezető megbízása a lap ján  -  végre
hajtja .
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c) Az osztályvezetőt távollétében, valam int akadályozta
tása esetén helyettesíti.

d) Jóváhagyásra  felterjeszti a m unkaterü le térő l beérke
zett beszervezési javaslatokat, operatív  te rveket és 
jelentéseket.

29. Alosztályvezetők (önálló csoportvezető) feladata  és ha tás
köre:

a) Vezetik, szervezik és ellenőrzik az alosztály, illetve 
csoport beosztottainak m unkáját. Felelősek a személyi 
állom ány politikai, erkölcsi m agatartásáért, fegyelm i 
helyzetéért, politikai és szakmai felkészültségük ren d 
szeres fejlesztéséért. M unkájukró l elöljáróiknak ren d 
szeresen beszámolnak.

b) Elkészítik és jóváhagyásra  fe lterjesztik  az egységük 
tevékenységére vonatkozó évi beszámoló jelentést.

c) Jóváhagyják  az elsődleges jelzések ügyében szükséges 
ada tgyű jtésre  (adatkiegészítésre, adatellenőrzésre) 
vonatkozó javaslatokat.

d) Vélem ényezik a beosztottak által elkészített, előzetes 
operatív  ellenőrzés és bizalmas nyomozás elrendelésére 
vonatkozó javaslatokat, összefoglaló jelentéseket, ope
ra tív  intézkedési te rveket, beszervezési javaslatokat és 
azokat jóváhagyásra felterjesztik.

e) A láírják  a hatáskörükbe u ta lt kérdőjegyeket, betek in
tést, anyagtanulm ányozást kérő szolgálati jegyeket, 
ellenőrzik az operatív  te rvek  végrehajtásá t, a ny ilván
ta rtási és TÜ K-szabályok betartását.

f) Az alosztályvezetőket azok a kötelességek és általános 
jogok illetik meg, am elyeket a parancsok, utasítások 
szabályzatok a központi alosztályvezetők szám ára m eg
határoznak.

30. O peratív  beosztottak fe ladata  és hatásköre:

a) A személyi állomány, az állam titok és szolgálati titok, 
valam in t az objektum ok védelm ét a parancsnokokkal 
és pártszervekkel szorosan együttm űködve, az elvtársi 
kapcsolatok kialakítása és erősítése, valam in t az enge
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délyezett operatív  eszközök célszerű alkalm azása révén 
biztosítják.

b) Rendszeresen elemzik m unka terü le tük  biztonsági hely
zetét és javasla to t tesznek a szükséges védelm i in téz
kedésekre.

c) A felm erülő jelzésekben adatgyűjtésre , továbbá előze
tes operatív  ellenőrzés és bizalmas nyomozás e lrende
lésére tesznek javaslatot, operatív  te rveke t készítenek 
és a jóváhagyott te rvekben  rögzített in tézkedéseket 
végrehajtják .

A jelen  ügyrend  kiadásával egyidejűleg az 1962. szeptem ber 
21-én kelt „BM. II/3. Csoport” ügyrend je  h a tá lyá t veszti.

RÁCZ SÁNDOR s. k.
rendőr vezérőrnagy, 

a miniszter első helyettese

Felterjesztve: miniszter elvtársnak.
Kapják:

K é sz ü lt :
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miniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok,
Kormányőrség parancsnoka, helyettesei, 
csoportfőnökök, helyetteseik,
megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok, helyetteseik, 
önálló osztályok vezetői.
200 példányban.


