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A MINŐSÍTÉS m e g s z ű n t  
az 1995, évi 1.XV. tv. 28. §-ára 

figyelemmel

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g  
b e lü g y m in is z te r é n e k  

0 0 1 0 . szám ú  
P A R A N C S A

B udapest, 1973. jú n iu s  30-án

Tárgy: Az állambiztonsági szervek előzetes ellenőrző és bizal
mas nyomozó munkájának szabályozása.

A Belügyminisztérium állambiztonsági szervei jelentős 
eredményeket értek el az állam elleni bűncselekmények felderí
tésében, megelőzésében és megszakításában. A tájékoztató és 
szignalizációs tevékenység erősítésével az utóbbi években foko
zott mértékben és eredményesen segítették az állami és társa
dalmi szervek munkáját. Tevékenységükben érvényesülnek a 
társadalmi fejlődés és a szocialista törvényesség követelményei.

Az eredmények mellett ugyanakkor kialakultak az egyes 
állambiztonsági szervek munkájában olyan eltérések is, amelyek 
az alkalmazható erők, eszközök és módszerek, a bűncselekmé
nyek realizálásának lehetőségei, a hatáskörök, a határidők, a 
központi szakirányítás, a koordináció, a jelentési és nyilvántar
tási kötelezettség különböző értelmezése és gyakorlata miatt a 
további fejlődést akadályozzák.

A fokozódó követelmények érvényesítése, a szocialista tör
vényesség további erősítése egységes értelmezést és gyakorlatot 
igényel az állam elleni bűncselekmények felderítésében, meg-
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előzésében, megszakításában. Ennek biztosítása érdekében 
kiadom „Az állambiztonsági szervek előzetes ellenőrző és bizal
mas nyomozó munkájának szabályzatáét. (A továbbiakban: 
Szabályzat).

A Szabályzatban foglaltak végrehajtása érdekében 

in e g  p a p a  n e s o 1 o m  :

1. A BM. állambiztonsági szervei, a Határőrség Felderítő 
Osztálya és a BM. Belbiztonsági Osztály a Szabályzatban foglal
tak maradéktalan végrehajtásával biztosítsák az állam elleni 
bűncselekmények felderítését, megelőzését, operatív megszakí
tását, a nyílt nyomozati eljárást megalapozó bizonyítékok felku
tatását, beszerzését.

2. Az előzetes ellenőrzést és bizalmas nyomozást végző szer
vek hivatásos állománya 1973. december 31-ig szakmai tovább
képzés keretében sajátítsa el a Szabályzatot. Az érintett szervek 
vezetői az elsajátítás mértékéről beszámoltatás útján győződje
nek meg.

Az előzetes ellenőrzést és bizalmas nyomozást közvetlenül 
nem végző állambiztonsági szervek vezetői szervezzék meg a 
Szabályzat oktatását beszámoltatási kötelezettség nélkül.

3. A IV. főcsoportfőnök készítse el az operatív szervek állo
mányának oktatásához szükséges tematikát és segédanyagokat, 
továbbá gondoskodjon arról, hogy a Szabályzatban foglaltakat 
a tanintézetek állambiztonsági tagozatain oktassák.

4. A III. főcsoportfőnök, az információfeldolgozó és fel
ügyeleti csoportfőnök, illetve a Nyilvántartó Központ vezetője
— a Szabályzat elveinek megfelelően — dolgozzák ki és 1973. 
november 1-ig jóváhagyásra hozzám terjesszék fel:

— az előzetes ellenőrzés és bizalmas nyomozás infor
máció-feldolgozásra vonatkozó szabályzatot;

— a bizalmas nyomozás alá vont személyek és a kelet
kezett iratok nyilvántartásának szabályzatát.

5. Az operatív szervek vezetői 1974. december 31-ig vizsgál
tassák felül a nyilvántartásban és adattárakban nem szereplő 
személyekre vonatkozó anyagokat (papkák) és döntsenek:
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— az előzetes ellenőrzés, vagy bizalmas nyomozás 
elrendeléséről, vagy

— a nyilvántartásba vételről, adattárba helyezésről, 
vagy

— az anyagok megsemmisítéséről.

6. Az előzetes ellenőrzés és a bizalmas nyomozás szabály
zata 1974. január 1-én lép hatályba.

BENKEI ANDRÁS s. k.
belügyminiszter

K észü lt: 320 példányban .

K a p já k : m in isz te rh e ly e ttesek ,
II. és III. főcsopo rtfőnök -helyettesek ,
H atá rő rség  országos p arancsnoka ,
l l l / l . ,  III/II., I I I /I II . és a III/ IV. C soportfőnökség csoportfőnö

kei, csopo rtfőnök -helyettese i, o sz tály - és a losztályvezető i, 
III/ V. csoportfőnök,
IV/I. csoportfőnök,
R endőrtisz ti F ő isko la  parancsnoka ,
BM. N y ilv án ta rtó  K özpont vezetője, O p era tív  N y ilv án ta rtó  O sz

tá ly  vezetője,
budapesti és m egyei ren d ő r-fő k ap itán y o k , á llam b iz tonság i 

he lyettese ik , III/ II. és III /I II . o sz tá ly v eze tő k ,
III. Főcsoportfőnökség  önálló  osztályvezetői,
B elbiztonsági O sztály vezetője,
T udom ányszervezési O sztály  vezetője,
H atá rő rség  F e ld erítő  O sztály vezetője,
IV /I. C soportfőnökség T an u lm án y i és K iképzési O sztály  vezetője, 
I I I / l .  O sztály  alosztályvezető i.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM 
I I I .  F ő cso p o rtfő n ö k ség

S z ig o rú an  titk o s!
K ü lönösen  fontos!

10/356/1973. A M lNŐSÍTÉS MEGSZŰNT
az 1995. évi LXV. tv* 2B; fc-ára 

Jóváhagyom: figyelemmé
BENKEI ANDRÁS s. k.

belügyminiszter

Az á lla m b iz to n sá g i s z e r v e k  
e lő z e te s  e l le n ő r z ő  és  b iza lm a s  

n y o m o z ó  m u n k á já n a k  
S Z A B Á L Y Z A T A

A BM. állambiztonsági szerve a Magyar Népköztársaság 
állami, társadalmi, gazdasági rendjének védelmében hírszerző, 
elhárító és bűnüldöző feladatokat teljesít minden külső és belső 
ellenséges támadással szemben. Feladatait törvények, törvény- 
erejű rendeletek, a minisztertanács rendeletei és határozatai, a 
belügyminiszter rendeletei, parancsai és utasításai alapján tit
kos és nyílt eszközök, módszerek alkalmazásával látja el.

Az állambiztonsági szervek a bűncselekményre utaló infor
mációk megszerzése érdekében sokirányú, különböző jellegű fel
derítő, ellenőrző, védelmi, preventív tevékenységet folytatnak 
("F"-dossziésok folyamatos ellenőrzése, kiemelt objektumok 
védelme stb.). A bűncselekményre utaló tevékenység, vagy 
mulasztás (továbbiakban: magatartás) valószínűsítése, bizonyí
tása, illetve kizárása az előzetes ellenőrzés és bizalmas nyomozás 
feladata. A szabályzat kizárólag e munka általánosan érvényes 
elveit és módszereit tartalmazza.

Az előzetes ellenőrzés és bizalmas nyomozás az elhárító 
tevékenység legfontosabb szakasza.

7
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Az állambiztonsági szerveknek az állam elleni és a hatás
körébe utalt más bűncselekmények felderítésére, megelőzésére, 
akadályozására, korlátozására, megszakítására irányuló terv
szerű, céltudatos és aktív tevékenysége:

— a bűncselekményre utaló elsődleges információk 
előzetes ellenőrzéséből és

— a bizalmas nyomozásból
mint két, egymástól minőségileg különböző munkafolyamat
ból áll.

Szabályozásának célja az MNK. állami, társadalmi, gazda
sági rendjét sértő, vagy veszélyeztető bűncselekmények elleni 
harc rendjének, célirányosságának és hatékonyságának bizto
sítása.

I.

A bűncselekményekre utaló információk előzetes ellenőrzése

1. A bűncselekményekre utaló információk előzetes ellen
őrzése — általában a bizalmas nyomozást közvetlenül megelőző
— adatpontosító és adatkiegészítő munka, melynek eredménye
ként a bűncselekmény elkövetésére, vagy annak hiányára 
következtetni lehet.

Az előzetes ellenőrzés elrendelésének alapját képezi min
den elsődleges információ, amely bűncselekményre utal, de tar
talmának valószínűsítéséhez, vagy kizárásához pontosításra, 
adatkiegészítésre van szükség.

2. Előzetes ellenőrzés elrendelhető az információban sze
replő bűncselekményre utaló magatartás, körülmény alapján 
ismert, vagy ismeretlen személy, csoport ellen.

3. Az előzetes ellenőrzés olyan adatok megszerzésére irá
nyul, amelyek valószínűsítik, vagy kizárják:

a) a bűncselekményre utaló elsődleges információ forrá
sának megbízhatóságát;

b) a bűncselekményre utaló magatartás, körülmény, tény 
létezését és társadalomra veszélyességét;
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c) a bűncselekményre utaló magatartással gyanúsítható(k)
személyét.

4. Az előzetes ellenőrzés során felhasználásra kerülő ope
ratív erők, eszközök és módszerek körét az információ tartalma
alapján kell meghatározni, különös figyelmet fordítva a törvé
nyesség betartására, az erő- és eszköz-koncentráció biztosítására.

5. Az előzetes ellenőrzés folyamatában:

a) felhasználható operatív erők és eszközök:
— a BM. hivatásos (nyílt és titkos) állománya;
— tartalékos operatív állomány;
— hivatalos és társadalmi kapcsolat;
— hálózat;
— környezettanulmány;
— operatív nyilvántartások, adattárak;
— krimináltechnikai eszközök;
— az az eszköz, amelyen keresztül a bűncselekményre 

utaló információ felszínre került.

b) felhasználható operatív módszerek:

— azonosítási eljárások (személy, tárgy, nyom, eszköz 
azonosítása);

— irattári, levéltári, nyilvántartási adatok összegyűj
tése;

— operatív meghallgatás;
— hálózati felderítés;
— operatív tiszt személyes adatgyűjtése.

Az engedélyezett operatív erők, eszközök és módszerek 
együttesen is (egyidőben kettő, vagy annál több) felhasználhatók.

6. Az operatív eszközök és módszerek védelmét, rendeltetés- 
szerű és célszerű felhasználását biztosítani kell. A nyílt erők, 
eszközök és módszerek alkalmazását úgy kell megszervezni, hogy 
azok ne veszélyeztessék a titkos eszközök és módszerek védel
méhez fűződő állambiztonsági érdekeket.
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7. Az előzetes ellenőrzés folyamatában nem alkalmazható 
olyan intézkedés, amely az állampolgári jogok érvényesülését 
korlátozza, vagy a bűncselekményre utaló magatartással kap
csolatba hozott személlyel szemben munkahelyén, társadalmi 
környezetében bizalmatlanságot eredményezhet.

8. Az előzetes ellenőrzés elrendelése az operatív tiszt által 
készített ellenőrzési terv jóváhagyásával történik.

a) A tervnek tartalmaznia kell:
— az ellenőrzés indokát;
— célját és feladatát;
— a feladatok végrehajtásához szükséges erőket, esz

közöket, módszereket;
— határidőket és felelősöket.

b) Amennyiben a személy biztosítása, a bizonyítékok meg
szerzése, vagy a közvetlen társadalmi veszély elhárítása 
késedelem nélküli intézkedést tesz szükségessé, a 
végrehajtott intézkedést az illetékes parancsnoknak 
haladéktalanul jelenteni kell.

9. Az előzetes ellenőrzés belföldi lakos esetében 2 hónap, 
külföldi lakos esetében 4 hónap. Ezt az időtartamot — indokolt 
esetben — az előzetes ellenőrzést engedélyező parancsnok 
2 hónappal meghosszabbíthatja.

10. A határidő lejárta előtt az előzetes ellenőrzést végző 
operatív tiszt köteles a keletkezett adatokat rendszerezni, a terv 
végrehajtását elemezni, értékelni, javaslatait írásban a parancs
nokhoz döntésre felterjeszteni.

11. A parancsnokoknak az operatív tiszt javaslatait mérle
gelve — hatáskörüknek megfelelően — dönteni kell az előzetes 
ellenőrzés

a) befejezéséről,
b) megszüntetéséről, vagy
c) külföldön élő személy esetében az információ további 

folyamatos ellenőrzésének biztosítása céljából a 
KKA-ba helyezéséről, vagy

d) bizalmas nyomozás kezdeményezéséről, vagy
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e) amennyiben a cselekmény jellege szükségessé teszi, 
büntetőeljárás kezdeményezéséről; vagy

f) megelőző intézkedésekről, ha a cselekmény, illetve 
magatartás társadalomra veszélyessége olyan csekély, 
hogy megnyugtatóan lezárható a kivetkező intézke
déssel:
— szignalizáció,
— nevelő jellegű beszélgetés,
— fegyelmi eljárás kezdeményezése,
— becsületügyi bírósági eljárás kezdeményezése.

II. 

Bizalmas nyomozás

12. A bizalmas nyomozás a bűncselekményre utaló magatar
tás bizonyítására, illetve cáfolására alkalmas adatok megszerzé
sével biztosítja a bűncselekmény megelőzését, akadályozását, 
korlátozását, operatív megszakítását, büntetőeljárás kezdemé
nyezését, vagy — kizáró okok esetén — a bizalmas nyomozás 
megszüntetését.

A bizalmas nyomozás elrendelésének alapját képezik az elő- 
zetesen ellenőrzött, vagy előzetes ellenőrzést nem igénylő infor- 
macioETTnelyek bűncselekmény elkövetésének gyanújára utal
nak, de bizonyításukhoz, illetve cáfolásukhoz további adatok 
megszerzése szükséges.

13. Bizalmas nyomozás elrendelhető:
a) bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható ismert sze

mély, csoport ellen;

b) ismertté vált bűncselekmény ismeretlen tettese(i) ellen, 
függetlenül attól, hogy a nyílt nyomozást elrendelték.

14. A bizalmas nyomozás feladata megszerezni:

a) a bűncselekmény társadalmi veszélyességének mérté
kére és jellegére, az elkövetés helyére, idejére, mód
jára, eszközére, az elkövető(k) felelősségének mérté

it
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kére, az erre kiható fontosabb tényezőkre, a bűncselek
mény elkövetését lehetővé tevő okokra és körülmé
nyekre vonatkozó bizonyító adatokat;

b) a bűncselekményt cáfoló adatokat.

15. A bizalmas nyomozás során valamennyi operatív erő, 
eszköz és módszer alkalmazható a parancsokban és utasítások
ban meghatározott módon.

Az alkalmazás esetét, idejét, sorrendjét a közvetlen cél és a 
feladatok alapján kell meghatározni, figyelembe véve a külön
böző (állam elleni) bűncselekmények felderítési és bizonyítási 
sajátosságait.

16. A bizalmas nyomozás folyamatában:
a) felhasználható operatív erők és eszközök:

— a BM. hivatásos (nyílt és titkos) állománya;
— tartalékos operatív állomány;
— hivatalos és társadalmi kapcsolat;
— hálózat';
— környezettanulmány;
— operatív nyilvántartások, adattárak;
— krimináltechnikai eszközök;
— ,,K”-ellenőrzés;
— operatív technikai eszközök;
— operatív figyelés;

b) felhasználható operatív módszerek:

— azonosítási eljárások (személy, tárgy, nyom, eszköz 
azonosítása);

— irattári, levéltári, nyilvántartási adatok összegyűj
tése;

— operatív meghallgatás;
— hálózati felderítés;
— operatív tiszt személyes adatgyűjtése;
— titkos, vagy leplezett előállítás;
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— titkos, vagy leplezett kutatás;
— titkos, vagy leplezett motozás.

17. Operatív intézkedés: valamely állambiztonsági erő, esz
köz, vagy módszer alkalmazása.

18. Operatív erők, eszközök, módszerek együttes alkalmazása:
a) operatív kombináció (az erők, eszközök, módszerek egy- 

időben, vagy egymást követően alkalmazott, összefüggő 
rendszere a mélyebb felderítés; a bűncselekmény bizo
nyítása, megelőzése, akadályozása, korlátozása, meg
szakítása; a hálózati személy kivonása; egyéb, szük
séges operatív célok elérése érdekében),

b) játszma (operatív intézkedések sorozata a külső ellen
ség megtévesztésére, hogy annak szervezetében, appa
rátusában, vagy ügynökségében felderítést biztosító 
pozíciókat szerezzünk),

c) dezinformációs akció (részben valós, vagy valótlan 
adatok célbajuttatása, az ellenség megtévesztése, akna
munkájának akadályozása, felszámolása céljából),

d) csapda olyan helyzet megteremtése, amely az ellensé
ges személy leleplezésére, vagy a bűncselekmény fel
derítésére irányul.

19. Az operatív eszközök és módszerek védelmét, rendeltetés- 
szerű és célszerű felhasználását biztosítani kell. A nyílt erők, 
eszközök és módszerek alkalmazását úgy kell megszervezni, 
hogy azok ne veszélyeztessék a titkos eszközök és módszerek 
védelméhez fűződő állambiztonsági érdekeket.

20. A bizalmas nyomozás folyamatában az erők, eszközök, 
módszerek célszerű megválasztását, azok egyidőben, vagy egy
más utáni kombinatív, összehangolt, gyors felhasználását kell 
biztosítani. Az így nyert ellenőrzött és megbízható adatok elem
zése, értékelése alapján kell az ellenséges tevékenységre vonat
kozó lényegi megállapításokhoz eljutni, a gyors, hatékony felde
rítést és bizonyítást biztosítani.

21. A bizalmas nyomozás végrehajtásában kiemelkedő sze
repe van a hálózatnak. Ezért a hálózati munka elveinek betar
tásával szükség szerint biztosítani kell:
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a) az ellenséges körökhöz tartozó, mély felderítési lehe
tőségekkel rendelkező személy(ek) beszervezését;

b) a gyanúsítható(k) bizalmát élvező, vagy bizalmuk 
elnyerésére alkalmas hálózati személyek bevezetését;

c) az ellenséges körhöz tartozó, vagy gyanúsítható(k) 
bizalmát élvező hálózati személy megfelelő feladatok
kal való ellátását, kivonásuk lehetőségét;

d) hogy a hálózati személy tevékenysége a bizalmas nyo
mozás lényegi kérdéseinek felderítésére irányuljon;

e) hogy a hálózati személy nagy társadalmi veszélyes
ségi! bűncselekmények (terror, diverzió, repülőgép
rablás stb.) bekövetkezését minden körülmények között
— ha erre más mód nincs — dekonspiráció árán is meg
akadályozza;

f) hogy a hálózati személyek a bizalmas nyomozás alatt 
álló bűnös tevékenységben kezdeményező, vezető, a 
bűncselekmény megvalósulását elősegítő, vagy ered
ményező magatartást ne tanúsítsanak.

22. A bizalmas nyomozást — indokolt esetben — operatív 
(„SZT”) tiszt bevezetésével is segíteni kell, ha a célszemély 
bűnös magatartásának közvetlen észlelésű felderítése indokolt 
és csak így lehetséges. (Pl.: hírszerző tiszt mellé.)

a) Az operatív tiszt bevezetése esetén különös figyelmet 
kell fordítani az eredményes végrehajtást biztosító 
„legenda”, „múlt” kidolgozására; a konspiráció szigorú 
betartására; a kellő időben történő kivonás lehetősé
geinek megteremtésére; az operatív tiszt személyi 
biztonságának védelmére,

b) a bevezetett operatív tiszt a bűnös tevékenységben 
kezdeményező, ösztönző, vezető, a bűncselekmény meg
valósulását elősegítő, vagy eredményező magatartást 
nem tanúsíthat, és

c) nagy társadalmi veszélyességű bűncselekmények bekö
vetkezését minden körülmények között meg kell aka
dályoznia.

23. A bizalmas nyomozás kezdeti szakaszában az ellenséges 
magatartás legközvetlenebbül érzékelhető és dokumentálható
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területeire kell koncentrálni, a későbbi szakaszban a jelentős 
tények bizonyítására kell törekedni.

24. A bizalmas nyomozás fő irányát a rendelkezésre álló 
tények és adatok elemzéséből, értékeléséből levont következte
tések alapján kell megszabni.

A következtetések tartalmából kell meghatározni a bizal
mas nyomozás feladatait, a végrehajtáshoz szükséges erőket, 
eszközöket, módszereket, a nyomozati cselekmények célját, 
helyét, sorrendjét, időpontját.

25. A bizalmas nyomozás alatt különös figyelmet kell fordí
tani azokra a személyi és tárgyi bizonyítékokra, amelyek köz
vetve, vagy közvetlenül a büntetőeljárás szabályai szerint bizo
nyítás eszközei, vagy forrásai lehetnek. Jelentősebb ügyekben 
szakértőket, vizsgálótiszteket kell bevonni a munkába.

Biztosítani kell:

a) tanúkat, szakértői véleményeket, tárgyi bizonyítékokat;
b) több, különböző súlyú bűncselekmény gyanúja esetén 

elsősorban a legsúlyosabb bűncselekmény felderítését 
és bizonyítását (a büntetőeljárás megindításának nem 
lehet akadálya, ha a kisebb súlyú bűncselekmény teljes 
felderítése és bizonyítása nem történt meg);

c) az ellenséges magatartás kiszélesedésének az államér
dek minél kisebb sérelmével történő megakadályozását, 
megszakítását;

d) operatív pozíciók erősítését, operatív ismeretek bővíté
sére alkalmas adatok megszerzését.

26. A bizalmas nyomozás alatt levő magatartással össze nem 
függő, a gyanúsítható(k) körén kívül álló személy(ek) bűncse
lekményére utaló adatokat:

a) el kell különíteni, a szükséges ellenőrzésükről, további 
intézkedések megtételéről dönteni kell. Más szervek 
hatáskörébe tartozó bűncselekmény gyanújára vonat
kozó információt — ha a körülmények indokolják, a 
forrás leplezésével — az illetékes szervek rendelkezé
sére kell bocsátani.
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b) Tilos a bizalmas nyomozás során olyan adatokat gyűj
teni, amelyek felhasználása az ügy bizonyítására, illetve 
cáfolására; az operatív pozíciók erősítésére, vagy az 
operatív ismeretek bővítésére nem alkalmasak.

27. A bizalmas nyomozás folyamatában meg kell állapítani 
a tudatos ellenséges elemek és a megtévesztett, befolyásolt sze
mélyek körét.

Ennek alapján — az elkövetett cselekményben és az elkö
vetők személyében rejlő társadalmi veszélyesség mértéke sze
rint — differenciált felelősségre vonásokat kell kezdeményezni, 
illetve alkalmazni.

28. A bizalmas nyomozás során az állampolgári jogok érvé
nyesülését korlátozó intézkedés foganatosítására rendkívüli eset
ben, a bűncselekmény felderítésének, bizonyításának, vagy meg
akadályozásának elősegítése, a felelősség alól való kibúvás meg
akadályozása érdekében kerülhet sor.

29. Az ismeretlen tettes által elkövetett bűncselekmény bizal
mas nyomozását az elkövető kilétének megállapítására kell össz
pontosítani a bűncselekménnyel kapcsolatba hozható körülmé
nyek és tárgyak vizsgálata, a helyszínen talált nyomok rögzítése, 
a bűnjelek lefoglalása útján. Az elkövetéssel kapcsolatba hoz
hatók körének szűkítésénél figyelembe kell venni:

a) kinek volt lehetősége és felkészültsége,
b) kinek lehetett érdeke a bűncselekményt végrehajtani.

30. A bizalmas nyomozás jóváhagyott határozat alapján kez
dődik. A határozatnak tartalmaznia kell:

— a bűncselekmény gyanújára utaló körülményeket,
— a gyanúsítható(k) személyi adatait,
— a gyanút valószínűsítő adatok elemzését, értékelé

sét,
— a bizalmas nyomozás bevezetésének indokát.

31. Bizalmas nyomozás csak az engedélyezésre jogosult 
parancsnok által jóváhagyott terv alapján folyhat.

a) A tervnek tartalmaznia kell:
— a bizalmas nyomozás indokát,
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— célját, feladatát,
— a feladatok végrehajtásához szükséges operatív 

erőket, eszközöket és módszereket,
— a nyomozati cselekmények helyét, sorrendjét,
— határidőket és felelősöket.

b) Terven kívüli feladatok végrehajtására csak késedel
met nem tűrő intézkedések (8/b. pont) esetében kerül
het sor.

32. A bizalmas nyomozás tervének végrehajtását, a megszer
zett adatokat félévenként — az operatív helyzet lényeges válto
zása esetén azonnal — jelentésben elemezni, — értékelni kell és
a parancsnokhoz jóváhagyásra fel kell terjeszteni. A jelentésnek 
tartalmaznia kell:

a) a végrehajtás mértékét,
b) a végrehajtás során szerzett fontosabb bizonyító, vagy 

cáfoló információk rövid tartalm át és értékét,
c) a megváltozott körüményeket és a kialakult új operatív 

helyzetet,
d) az esetleges dekonspirációt,
e) a terv módosítására, kiegészítésére, esetleg új terv 

készítésére vonatkozó javaslatokat.

33. A bizalmas nyomozás folyamatában meg kell szervezni 
a szükséges együttműködést az állambiztonsági és a BM. más 
érintett szerveivel

— az információigény kötelező kielégítésére,
— az operatív lehetőségek igénybevételére,
— a véleményezésekre.

34. A bizalmas nyomozás időtartama 1 év. Ezt az időtartamot
— indokolt esetben — az elrendelő parancsnok 6 hónappal meg
hosszabbíthatja. További meghosszabbításra csak az elrendelő 
parancsnok felettese jogosult.

Diplomáciai, vagy személyes mentességet élvező, tartósan 
Magyarországon működő külföldiek, továbbá a külföldön élő

17
ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/10/1973 /16



bizonyítottan ellenséges hírszerzők ellen folyó bizalmas nyomo
zás időtartama korlátozás alá nem esik.

Az időszakosan beutazó külföldiek esetében a bizalmas 
nyomozást az elrendelő parancsnok írásbeli határozattal felfüg
gesztheti, ha a személy távollétében intézkedés foganatosítására, 
ellenőrzésre nincs lehetőség. A felfüggesztés fenntartásának 
szükségességéről 6 hónaponként az engedélyező parancsnoknak 
dönteni kell.

35. Az engedélyező parancsnoknak a megszerzett adatok poli
tikai és jogi elemzése, értékelése után a cselekményben és sze
mélyben rejlő társadalomra veszélyesség mértéke szerint az 
operatív tiszt javaslatának figyelembevételével, differenciáltan 
kell dönteni a bizalmas nyomozás befejezésének módjáról:

— a megelőző, akadályozó, korlátozó, operatív meg
szakító intézkedések foganatosításáról,

— a büntetőeljárás kezdeményezéséről,
— a bizalmas nyomozás megszüntetéséről.

III. 

A bizalmas nyomozás adatai alapján alkalmazható 
megelőző, akadályozó, korlátozó, 

operatív megszakító célú intézkedések

36. Az állambiztonsági bűnüldöző szervek fő feladata az 
ellenséges tevékenység kifejlődésének, végrehajtásának megelő
zése, akadályozása, korlátozása, megszakítása. E fő feladatot 
sikeresen megvalósítani csak mélyreható felderítés és az össz- 
körülmények politikai, jogi és operatív értékelésére alapozott 
intézkedések útján lehet.

37. A megelőzés a társadalomra veszélyes magatartás meg
valósulásának ellenintézkedésekkel történő meggátlása. Akkor 
kerül végrehajtásra, amikor a bűncselekmény még nem valósult 
meg, de arra utaló magatartás észlelhető.

Az eredményes megelőzés feltétele az ellenséges magatar
tás időben történő felismerése, a megengedett és szokásos maga
tartásoktól való pontos elhatárolása.
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38. Az akadályozás, korlátozás a valamilyen mértékben már 
megvalósult bűncselekmény ellenintézkedésekkel történő gát
lása, ha valamely adott körülmény miatt az ellenséges magatar-

-tá'S megszakítására nincs lehetőség (pl.: diplomáciai testület 
tagjai ellenséges tevékenységének akadályozása).

39. Operatív megszakítás a bűncselekmény gyanúját kime
rítő magatartás ellenintézkedésekkel történő megszüntetése 
büntetőeljáráson kívül.

40. Az akadályozás, korlátozás és a megszakítás kiváltó oka 
valamilyen mértékben megvalósult bűncselekmény, ezért foko
zott figyelmet kell fordítani arra, hogy az alkalmazott intézke
dések differenciáltak legyenek a cselekmény és az elkövetők 
társadalomra veszélyességének foka szerint.

41. A megelőzés, akadályozás, korlátozás, megszakítás elér
hető:

a) befolyásolással:
— az ellenséges személy(ek), vagy a félrevezetett(ek) 

álláspontjának, magatartásának megváltoztatásával 
(pl.: lojálissá tétel),

— olyan pszichikai gátlás kialakításával, amely a bűnös 
szándék végrehajtásától a következményektől való 
félelem alapján eltérít (pl.: elrettentés);

b) A lehetővé tevő, elősegítő körülmények gátlásával,
megszüntetésével:
— az ellenséges személyek közötti személyi, nézetbeli, 

módszerbeli stb. ellentétek fokozásával, táplálásá
val, újabbak kialakításával, bizalmatlanság szításá
val (pl.: bomlasztás, zavarkeltés, elszigetelés, lejá
ratás, szembeállítás),

— a szabad mozgási lehetőségek korlátozásával (pl.: 
rendészeti, igazgatási intézkedések).

42. A megelőzés, akadályozás, korlátozás, megszakítás bün
tetőeljáráson kívüli lehetőségei:

a) az állambiztonsági szerv, vagy kezdeményezésére a
BM. más szerve által végrehajtható intézkedések:
— dezinformációs akciók,
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I

— szignalizáció,
— nevelő jellegű beszélgetés,
— rendőrhatósági figyelmeztetés,
— titkos, vagy leplezett előállítás,
— rendőrhatósági felügyelet, vagy kitiltás,
— kiutazásból történő kizárás,
— beutazási engedély megtagadása,
— kiutasítás,
— tartózkodásra jogosító engedély megvonása.

b) Az állambiztonsági szerv jelzésére, kezdeményezésére, 
más állami és társadalmi szervek által végrehajtható 
intézkedések:
— fegyelmi eljárás,
— becsületügyi bírósági eljárás,
— szabálysértési eljárás,
— társadalmi bíróság hatáskörébe átadás,
— kiszorítás.

Az intézkedések alkalmazását, vagy azok kezdeményezését 
arra illetékes szerveknél — amennyiben az ügyrend magasabb 
parancsnoki hatáskörbe nem utalja — a bizalmas nyomozás 
elrendelésére jogosult parancsnokok engedélyezik.

43. Az intézkedések végrehajtása előtt mérlegelni kell:
a) a cselekményben és személyben rejlő társadalmi veszé

lyességet,
b) a rendelkezésre álló bizonyítékokat,
c) az operatív érdekeket, operatív pozíciók megőrzésének 

és szélesítésének lehetőségeit.

44. Nyílt eljárásra történő átadás esetén az eljáró hatóság 
részére külön jelentést kell készíteni, fokozott figyelmet fordítva 
az operatív eszközök és módszerek titkosságának védelmére.

45. A nyílt intézkedések bevezetésére kizárólag jogi erejű 
bizonyíték alapján kerülhet sor. A titkos úton végrehajtott
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intézkedésekhez többoldalú és ellenőrzött operatív bizonyíték 
szükséges.

46. A jDÜntetőeljáráson kívül alkalmazott nyílt intézkedé
sekre (a társadalmi bíróságnak való átadás kivételével) olyan 
társadalomra veszélyes magatartások esetén kerülhet sorv ame
lyek még nem büntethetőek, de magukban hordják a bűncse
lekmény kifejlődésének veszélyét.

47. Megvalósult bűncselekmény esetén operatív megszakító 
intézkedések csak akkor engedélyezhetek, amikor ehhez fontos 
állami, társadalmi, vagy gazdasági érdek fűződik.

48. Amennyiben a büntetőeljáráson kívüli intézkedések nem 
érik el a megfelelő hatást és nem bizonyulnak alkalmasnak a 
bűncselekmények megelőzésére, akadályozására, korlátozására, 
vagy megszakítására és a bűncselekmény alapos gyanúja megál
lapítható, úgy büntetőeljárást kell kezdeményezni.

49. A megelőzés, akadályozás, korlátozás, megszakítás nem 
feltétlenül egy aktus, hanem általában intézkedések és kombi
nációk sorozata, melyeknek ki kell terjedni annak ellenőrzésére 
is, hogy az intézkedések elérték-e céljukat, ezért szükség szerint 
operatív pozícióink erősödését kell eredményezniük.

IV.

A büntetőeljárás megindításának kezdeményezése

50. Büntetőeljárást kell kezdeményezni, ha az előzetes ellen
őrzés, vagy a bizalmas nyomozás eredményeként:

a) a rendelkezésre álló bizonyítékok bűncselekmény ala
pos gyanújának megállapítására alkalmasak,

b) a legsúlyosabb bűncselekményt és az elkövetésével 
gyanúsítható személyt(eket) felderítették.

Kivételt képez, amikor fontos állami, társadalmi, vagy 
gazdasági érdek fűződik ahhoz, hogy a személy(ek) más időpont
ban, vagy más úton legyen(ek) felelősségre vonva.

51. A büntetőeljárást kezdeményező operatív szerv köteles 
a keletkezett összes iratokat, tárgyi bizonyítékokat — a nyil
vántartási szabályok betartásával — a vizsgálati szervnek átadni.
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Az iratokhoz csatolni kell az összefoglaló jelentést, amely ta r
talmazza :

a) a bűncselekmény elkövetésével gyanúsitható(k) sze
mélyi adatait és körülményeit, a bűncselekmény gya
nújának leírását;

b) a beszerzett bizonyítékok felsorolását, forrását;
c) az operatív szerv tervezett további intézkedéseit, 

melyek a nyomozás lefolytatására kihatással lehetnek;
d) az alkalmazott operatív eszközök és módszerek védel

mére, a hálózati személyek kivonására, valamint az 
operatív úton szerzett bizonyítékok felhasználására 
vonatkozó javaslatokat.

52. A keletkezett anyagokat a büntetőeljárás megindítása 
előtt az illetékes vizsgálati szervvel véleményeztetni kell. Kivé
telt képez a rendkívüli esemény és a tettenérés során ismertté 
vált bűncselekmény.

A vizsgálati szerv köteles az átadott anyagok alapján írás
ban állást foglalni az alábbi kérdésekben:

a) a rendelkezésre álló adatok alapján milyen bűncselek
mény gyanúja bizonyítható;

b) kik azok a személyek, akik a bűncselekmény elköve
tésével alaposan gyanúsíthatok;

c) megalapozott-e a nyomozás elrendelése;
d) a büntetőeljárás szerinti bizonyítás feltételei biztosí

tottak-e;

e) szükséges-e szabadságkorlátozó intézkedések fogana
tosítása;

f) végrehajthatók-e a hálózati személyek kivonására, fel- 
használására, az operatív módszerek védelmére, illetve 
felhasználhatóvá tételére tervezett intézkedések;

g) mely nyomozó hatóság illetékes az eljárás lefolytatására.

53. Előzetes ellenőrzés, vagy bizalmas nyomozás eredménye
képpen felderített bűncselekmény esetén büntetőeljárást indí
tani, vagy attól eltekinteni csak az ügyrendben meghatározott 
vezető jóváhagyásával lehet.
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54. Az operatív szervnek szoros kapcsolatot kell tartani a 
vizsgálati szervvel, ennek érdekében

a) az operatív szerv szükség szerint a felderítő, ellenőrző 
munka folytatásával segítse a vizsgálati munkát. Az 
ügy vizsgálatával párhuzamos operatív intézkedéseket, 
elképzeléseket egyeztetni kell a vizsgálati szervvel;

b) a terheltek kihallgatásairól felvett fontosabb jegyző
könyvek másolatát az operatív szervnek meg kell kül
deni;

c) a büntetőeljárás során arra kell törekedni, hogy meg
felelően érvényesüljenek az operatív érdekek;

d) a vizsgálati szerv a bizonyítás végrehajtása után az 
operatív szervvel egyeztesse álláspontját a nyomozás 
befejezésének kérdésében. Ennek során fordítsanak 
figyelmet a megelőzésre, a jogpropagandára és a bűn
ügy alapján szükségessé vált más intézkedésekre.

55. A nyomozás befejezését követően a vizsgálati szervnek 
jelentést kell készíteni. Ebben elemezni, értékelni kell a cselek
ményben és az elkövető személyében rejlő társadalmi veszélyes
séget; a bűncselekmény elkövetését kiváltó okokat, lehetővé 
tevő körülményeket; az ellenség tevékenységének irányára, 
módszerére, érdeklődési körére, személyi és anyagi bázisára 
jellemző adatokat; a bizalmas nyomozás és a vizsgálati munka 
módszereinek eredményeit és hiányosságait. Az értékelő jelen
tést meg kell küldeni a bizalmas nyomozást folytató operatív 
szervnek.

V.

* Megszüntetés

56. Az előzetes ellenőrzést, vagy a bizalmas nyomozást meg 
kell szüntetni, ha:

a) megállapítást nyert, hogy nincs, vagy nem történt 
bűncselekmény;

b) annak alapját képező társadalomra veszélyes magatar
tás miatt korábban büntetőeljáráson kívüli eredményes 
felelősségre vonás, vagy büntetőeljárás folyt;
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c) a társadalomra veszélyes magatartás elkövetőjét fel
deríteni nem sikerült és nincs arra kilátás, hogy ezután 
felderítsék;

d) a törvény szerint büntethetőséget kizáró, vagy meg
szüntető ok forog fenn és az nyílt nyomozás nélkül 
megállapítható;

e) a gyanúsítható személy végleg elhagyta az ország 
területét, vagy beutazása nem várható és a bizalmas 
nyomozás folytatását más érdek nem indokolja;

f) a bűncselekmény bizonyítására nincs mód, illetve, ha a 
bizonyítás a bekövetkezett, vagy a feltételezett társa
dalmi sérelemnél nagyobb sérelmet magában rejtő 
dekonspirációt eredményezne;

g) a bizalmas nyomozás alá vont személyt operatív célra 
használják fel.

57. A megszüntetést az elrendelő parancsnok engedélyezi.

VI.

Az előzetes ellenőrzéssel és a bizalmas nyomozással 
szembeni követelmények

58. Legyen hatékony, célirányos. Az erők és eszközök össz
pontosításával a lehető legrövidebb idő alatt valószínűsítse, 
bizonyítsa, vagy zárja ki a bűncselekmény gyanúját. Alkalmaz
kodjon a külső és belső ellenség változó taktikájához, elsősor
ban a társadalomra fokozott veszélyt jelentő magatartások és 
személyek ellen irányuljon. A részfeladatok megoldására leg
alkalmasabb eszközök és módszerek alkalmazásával eredmé
nyezze:

a) a nyíltan jelentkező, vagy a konspiráció körülményei 
között elkövetett bűncselekményre utaló magatartások 
felderítését;

b) a bűncselekmény megelőzését, akadályozását, korláto
zását, megszakítását és

c) az elkövetők elleni differenciált eljárást.
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59. Feltétlenül érvényesüljön:
a) a szocialista törvényesség és a jogpolitika elveinek 

szigorú betartása;
b) az állami, társadalmi, gazdasági életünk változásainak 

figyelembevétele;
c) a munka minden részére kiterjedő tervszerűség;
d) a folyamatos elemzés, értékelés;
e) a konspirációs szabályok betartása;
f) a tárgyilagosság következetes biztosítása;
g) a társadalom segítségének igénybevétele.

VII.

Parancsnoki feladat és hatáskör. 
Az operatív tiszt kötelmei

60. Az előzetes ellenőrzés és a bizalmas nyomozás elrende-
•  lése, irányítása, ellenőrzése parancsnoki jog és kötelezettség.

61. Az előzetes ellenőrzés elrendelésére a BM. III. Főcsoport- 
főnökség szerveinek ügyrendjeiben meghatározott parancsno
kok a központi szerveknél legalább alosztályvezetők, a területi 
szerveknél osztályvezetők jogosultak.

62. A bizalmas nyomozás elrendelésére a BM. III. Főcsoport- 
főnökség szerveinek ügyrendjeiben meghatározott hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező parancsnokok jogosultak. Ennek 
megfelelően a bizalmas nyomozás elrendelésének legalsóbb 
parancsnoki szintje: központi szerveknél beosztott osztályveze
tők, a Belbiztonsági Osztály vezetője, a Határőrség Felderítő 
Osztály vezetője, a területi szerveknél a rendőr-főkapitányok 
állambiztonsági helyettesei.

63. Az előzetes ellenőrzés és bizalmas nyomozás elrendelé
sére jogosult parancsnokoknak döntéseiknél különös gondot kell 
fordítaniok a 008/1966. BM. számú utasításban foglaltak pontos 
végrehajtására.
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64. A BM. III. Főcsoportfőnökség központi szerveinek ügy
rendjeiben meghatározott bűncselekménygyanús magatartások 
esetén, kiemelten fontos területeken és személyek ellen bizal
mas nyomozást csak a központi szerv vezetőjének hozzájárulá
sával és szakirányításával lehet folytatni.

65. A bizalmas nyomozás kezdeményezése a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező központi és területi szervek feladata. 
Vitás esetben a szakfelügyeletet ellátó parancsnok dönt, hogy 
melyik szerv folytassa le a bizalmas nyomozást, illetve milyen 
munkamegosztás alapján végezzék.

Amennyiben az intézkedések végrehajtásában területi 
szervek működnek együtt, a koordináció biztosításáért a bizal
mas nyomozást elrendelő területi parancsnok felelős. A központi 
szerv szakirányításával folyó bizalmas nyomozás koordinálását 
az illetékes központi szerv parancsnoka biztosítja.

66. Az előzetes ellenőrzés és bizalmas nyomozás során az 
illetékes parancsnokok kötelesek:

— a gyakorlati munkában megállapított konkrét ada
tokat, a végrehajtott intézkedések célirányosságát, 
hatékonyságát folyamatosan elemezni, értékelni;

— a lényeges feladatokat meghatározni és végrehajtá
suk feltételeit biztosítani;

— a feladatok végrehajtásában szükség szerint részt 
venni.

67. A parancsnokok jóváhagyják az előzetes ellenőrzés és 
bizalmas nyomozás terveit, a tervkiegészítéseket, az előírt idő
szakos elemző, értékelő jelentéseket.

A folyamatos ellenőrzési kötelezettségük alapján intézked
niük kell, ha a végrehajtás megsérti a szabályzatban foglal
takat és az érvényben levő más parancsokat, utasításokat.

68. Az illetékes parancsnokoknak saját hatáskörben dönte
niük kell a célirányos, intenzív és hatékony munkavégzéshez 
szükséges operatív erők és eszközök koncentrálásáról — szük
ség esetén átcsoportosításáról.

69. A parancsnokoknak meg kell követelniük, a személyi és 
tárgyi feltételek biztosításával elő kell segíteniük, hogy az ope-
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ratív tisztek teljesítsék az előzetes ellenőrzés és a bizalmas nyo
mozás során rájuk háruló feladatokat.

70. Az operatív tisztek feladatai:

a) az előzetes ellenőrzés és bizalmas nyomozás szabályza
tának ismerete és betartása;

b) az előzetes ellenőrzés és bizalmas nyomozás gyakorlati 
végrehajtása;

c) az előzetes ellenőrzés és bizalmas nyomozás megállapí
tásainak részletekbe menő pontos ismerete; a célirá
nyos, hatékony munkát biztosító lehetőségek kutatása 
és kihasználása;

d) szakismereteik hatékony felhasználásával a kötelező 
javaslattevő és kezdeményező tevékenység.

VIII.

Vegyes rendelkezések

71. Az előzetes ellenőrzés elrendelését és megszüntetését a 
központi és területi szervek ellenőrzésre alkalmas módon regiszt
rálni kötelesek. A területi szervek az általuk kezdeményezett 
előzetes ellenőrzéseket — az országos áttekintés és ellenőrzés 
biztosítása érdekében — a szakirányítást ellátó központi szer
veknek is jelentsék.

Amennyiben az előzetes ellenőrzést a központi szervek 
nem tartják indokoltnak, intézkedni kötelesek annak megszün
tetésére.

72. Az előzetes ellenőrzés során keletkezett anyagokat a 
TŰK. szabályzat szerint, főnyilvántartási számmal ellátott irat
gyűjtőben kell kezelni.

Ha az előzetes ellenőrzés a bűncselekményre utaló maga
tartás gyanúját kizárja, a keletkezett anyagokat meg kell sem
misíteni.

73. Az előzetes ellenőrzés alá vont személy(ek) nyilvántar
tásba nem vehető(k).
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74. A bizalmas nyomozás során keletkezett anyagok keze
lése az operatív nyilvántartási szabályzat szerint történik:

— a bizalmas nyomozást elrendelő határozat jóváha
gyása után azonnal operatív dossziét kell nyitni, 
melyben az előzetes ellenőrzés anyagait el kell 
helyezni;

— az ügyben szereplő személyt(eket) „bizalmas nyo
mozás alá vonás” címén nyilvántartásba kell venni.

A bizalmas nyomozás befejezésekor az ügy kimenetelétől 
függően dönteni kell a bizalmas nyomozás alá vont személy(ek) 
alap, vagy kutató nyilvántartásba helyezéséről. Bűncselekmény 
hiányában intézkedni kell a keletkezett anyagok megsemmisíté
séről, a személy(ek) törléséről a nyilvántartásból.

B u d a p e s t ,  1973. június 30.

RÁCZ PÁL s. k.
rendőr vezérőrnagy, 

miniszterhelyettes
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