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Tárgy: A titkos operatív technikai rendszabályok alkalmazása.

A titkos operatív technikai rendszabályok rendeltetésszerű 
alkalmazását az 1958-ban m egjelent 3. számú m iniszteri parancs 
szabályozza.

A BM. bűnüldöző szervei a titkos operatív rendszabályok 
felhasználása ú tján  jelentős ism ereteket szereztek a külső és 
belső ellenség tevékenységéről, készülő terveiről. M eggyorsí
to tta  a bűncselekmények gyanújának tisztázását, felderítését, 
megelőzését, m egszakítását és értékes szignalizációs adatokat 
szolgáltatott. Különösen hasznosnak bizonyult a rendszabályok 
alkalmazása olyan ügyekben, ahol azok más operatív eszközök
kel együttesen, komplex módon kerültek felhasználásra.

Egyértelm űbbé vált, hogy a hálózati m unka a rendszabá
lyokkal nem helyettesíthető. Az eddigi tapasztalatok azt is meg
erősítették, hogy az állambiztonsági m unka hatékonyságának 
összetevői között a két eszköz kölcsönös feltételezettsége fontos 
tényező.
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M egállapítható tehát, hogy a fenti m iniszteri parancsban 
foglalt elvek — az alkalmazás tekintetében — helyeseknek, időt- 
állóknak bizonyultak.

A titkos operatív technikai rendszabályok szerepe a külső 
és belső ellenség módszereiben bekövetkezett változások, vala
m int a technika fejlődése következtében jelentősen m egnöve
kedett.

A rendszabályok rendeltetésszerű alkalmazása fontos törvé
nyességi követelmény. Az eredm ények egyidejű elismerése m el
le tt m egállapítható, hogy esetenként lazaságok tapasztalhatók a 
rendszabályok célirányos felhasználása, a konspirációs szabályok 
betartása, valam int a rendszabályok alkalm azását biztosító kom
binációk végrehajtása tekintetében. Az illetékes parancsnokok 
feladata, hogy ezeket haladéktalanul megszüntessék.

A felsorolt tényezők, valam int a bűnüldöző m unka haté
konyságának további növelése érdekében szükséges a rendsza
bályok alkalm azását újból szabályozni. A rendszabály fogalma 
és alkalmazása terén  egységes értelm ezést kell érvényesíteni.

Ennek megfelelően: rendszabálynak kell m inősíteni azokat 
a titkos operatív technikai eszközöket, m elyek folyamatosan, 
vagy időszakosan biztosítják a konspirált lehallgatást, fényképe
zést, vizuális ellenőrzést.

A Belügym inisztérium  állambiztonsági és bűnügyi operatív 
szervei:

3/a rendszabály (telefonlehallgatás),
3/e rendszabály (szobalehallgatás)
3/r rendszabály (re jte tt fotó, optika, tv)

alkalm azására jogosultak mindazon esetekben, amikor — előze
tes ellenőrzéssel megalapozott bűncselekm ény gyanújára utaló 
adatok birtokába jutnak, továbbá, ha az alkalmazáshoz szükséges 
operatív feltételek adva vannak. Ilyenek lehetnek:

— állam elleni bűntettek  elkövetésével gyanúsított sze
m élyek ellenőrzése, terveinek, módszereinek felde
rítése ;

— az ellenséges tevékenység fedését szolgáló objek
tum ok ellenőrzése;

— a társadalom ra különös veszélyt jelentő személyek 
és veszélyes bűnözők tevékenységének felderítése;
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— operatív akciók biztosítása;
— hálózati személyek (beszervezésre jelöltek) ellenőr

zése, tanulm ányozása;
— állami és szolgálati titkok védelme;
— nagyobb társadalm i veszélyességet jelentő köztör

vényi — közbiztonság és közrend, személyek javai 
elleni és egyes hivatali — bűncselekm ények te tte 
seinek felderítése, leleplezése.

A rendszabályok önállóan, vagy más operatív eszközökkel 
együtt alkalmazhatók. A felsoroltak érvényesítése,, a törvényes
ség következetes betartása, az operatív technikai módszerek 
fejlesztése és célszerűbb felhasználása érdekében szigorúan biz
tosítani kell az operatív technika rendeltetésszerű alkalmazását.

Ennek érdekében

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

1. A rendszabályok bevezetésének, alkalmazásuk meghosz- 
szabbításának jóváhagyását m iniszteri hatáskörben fenntartom :

— valam ennyi olyan esetben és személy ügyében, 
m elyet az 1966. szeptem ber 23-án kelt 008. számú 
m iniszteri utasítás részletesen szabályoz;

— a diplom ata útlevéllel beutazó és átutazó magas 
állami, vagy társadalm i funkciót betöltő külföldi 
állampolgárok;

— kiemelkedő, nemzetközileg is elism ert tudományos, 
kulturális, gazdasági, társadalm i tevékenységet foly
tató személyiségek;

— 3/e rendszabály eseteiben a M agyar Népköztársa
ságba akkreditált vezető diplom aták, továbbá a dip
lomáciai m entességet élvező követségek, kereske
delmi kirendeltségek, konzulátus!, vagy más hason
lóan exponált objektumok;

— a megelőzési céllal bevezetésre kerülő rendszabá
lyok eseteiben.

2. A Belügyminisztérium  hivatásos állománya kinevezett és 
szerződéses polgári alkalm azottainak eseteiben alkalmazásra 
kerülő rendszabályok engedélyezésére a m iniszter kinevezési
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hatáskörébe tartozók kivételével a m iniszter I. helyettese jogo
sult. M eghosszabbításukat a m iniszter engedélyezi.

3. A rendszabályok alkalm azására vonatkozó javaslatok 
jóváhagyását a BM. III. főcsoportfőnök hatáskörébe utalom:

— az MNVK. 2. Csoportfőnökségének a rendszabályok
kal kapcsolatos igényei;

— 3/a rendszabály eseteiben a M agyar Népköztársa
ságba akkreditált diplomáciai m entességet élvező 
külföldi állampolgárok, továbbá a követségek, keres
kedelmi kirendeltségek, konzulátusi, vagy más 
hasonlóan exponált objektumok;

— a diplom ata útlevéllel tartósan M agyarországon levő 
külföldi állampolgárok;

— a BM. III/l. Osztály fogda és vizsgálati helyiségei
nek rendszabályok ú tján  történő ellenőrzése eseté
ben.

Jogosult továbbá — a felügyelő m iniszterhelyettesekkel 
együtt — az illetékes csoportfőnökök, budapesti, megyei főkapi
tányok, H atárőrség Országos Parancsnokság törzsfőnöke által 
engedélyezett rendszabályok m űködtetési határidejének meg
hosszabbítására.

4. M indhárom rendszabály alkalm azására vonatkozó javas
latok jóváhagyását a BM. II. főcsoportfőnökének hatáskörébe 
u talom :

— a II. Főcsoportfőnökség hatáskörébe tartozó nagyobb 
társadalm i veszélyességet jelentő köztörvényi bűn- 
cselekmények eseteiben.

— Jogosult a budapesti, megyei főkapitányok hatáskö
rében engedélyezett rendszabályok m űködtetési 
határidejének m eghosszabbítására.

5. A BM. központi — bűnüldözési feladatokat végző — 
beosztott osztályvezetői, a főkapitányok állambiztonsági és rend
őri helyettesei jogosultak — a hatáskörükbe tartozó ügyekben
— a 3/a rendszabály alkalmazására vonatkozó javaslat engedé
lyezésére.

Engedélyezhetik továbbá a hatáskörükbe tartozó személyek
kel szemben a 3/e rendszabály egyszeri alkalmazását hálózati 
beszervezés és beszám oltatás eseteiben.
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Kérhetik a jóváhagyott operatív terv  alapján folyam atosan 
végrehajtásra kerülő akciók során — az operatív tervben sze
replő személyekre — a korábban jóváhagyott és bevezetett 
rendszabályok üzemeltetését.

6. A 3/e és 3/r rendszabály alkalmazására, a 3/a rendszabály 
m űködtetési határidejének m eghosszabbítására vonatkozó javas
latokat — a BM. bűnüldözési feladatokat végző központi beosz
to tt osztályvezetők, a főkapitányok állambiztonsági és rendőri 
helyettesei,, továbbá a Határőrség Felderítő Osztály vezetője — a 
hatáskörükbe tartozó ügyekben a felügyeletüket ellátó illetékes 
csoportfőnökhöz, a főkapitányokhoz, illetőleg a BM. Határőrség 
Országos Parancsnokság törzsfőnökéhez kell felterjeszteni.

7. A BM. III/l. Osztály, a BRFK. Vizsgálati Osztály veze
tője és a megyei főkapitányok rendőri helyettesei jogosultak: a
fogdákban, kihallgató helyiségekben és a börtönökben telepített 
3/e, illetve 3/r rendszabályokat az erre a célra szervezett sze
mélyi állom ánnyal üzemeltetni és a keletkezett anyagokat fel
dolgoztatni.

8. A főkapitányok rendszabályokat más — területileg nem 
illetékes — BM-szerv részére csak abban az esetben alkalmaz
hatnak, ha a rendszabály bevezetésére vonatkozó javaslatot a 
BM. III/V. Csoportfőnökség egyetértésével a hatáskörileg illeté
kes parancsnok jóváhagyta.

9. A 3/a rendszabályt „Szolgálati jegy 3/a rendszabály beve
zetésére” feliratú nyomtatványon (1. számú melléklet) a BM. 
III/4. Osztálytól kell kérni.

A rendszabály alkalm azását az engedélyezésre jogosult 
vezető szóbeli kérése alapján meg kell kezdeni, am ennyiben a 
késedelem a bűncselekm ény felderítésének elm ulasztását vonná 
maga után. A szolgálati jegyet azonban 24 órán belül pótlólag 
meg kell küldeni.

Abban az esetben, ha olyan személy ellenőrzésére irányuló 
megkeresés érkezik, akit más operatív szerv m ár ellenőrzés alatt 
tarto tt, vagy tart, a BM. III/4. Osztály vezetője köteles ezt 
parancsnokának jelenteni, és az é rin tett szerv vezetőjét értesí
teni.

10. A 3/e rendszabály alkalmazását kezdeményező operatív 
szerv a „Szolgálati jegy műszaki felderítésre” feliratú nyomtat
ványon (2. számú melléklet) kérje a rendszabály beszerelését.
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A műszaki felderítéshez a kezdeményező operatív szervnek 
olyan feltételeket kell biztosítania, amelyek lehetőséget adnak 
arra,, hogy a bevezetést végző operatív technikai szerv egyér
telm ű műszaki vélem ényt adhasson a bevezetés módszerére és a 
biztosítandó operatív feltételekre.

A műszaki operatív felderítés alapján a beszerelést végző 
operatív technikai szerv készítse el a műszaki vélem ényt. Ebben 
rögzíteni kell a rendszabály bevezetésének lehetőségét, módsze
rét (vezetékes, rádiós stb.), időszükségletét és az egyéb biztosí
táshoz szükséges operatív feltételeket.

A rendszabály alkalm azását kezdeményező operatív szerv a 
műszaki vélemény figyelembevételével készítsen javaslatot és 
azt a műszaki véleménnyel együtt az engedélyezésre jogosult 
parancsnokhoz jóváhagyásra terjessze fel.

Az illetékes parancsnokok a 3/e és a 3/r rendszabály a lkal
mazásának kérdésében a javaslathoz csatolt műszaki vélem ény 
figyelem bevételével döntsenek. Műszaki vélem ény nélkül a 
javaslatot jóváhagyni tilos.

A javaslat elutasítása, vagy időszerűségének megszűnése 
esetén a műszaki vélem ényt a készítő szerv részére vissza kell 
küldeni.

11. A 3/r rendszabályt a jelen parancs 10. pontjában m egha
tározottak szerint kell kérni.

12. A megyei rendőrfőkapitányságok állambiztonsági szervei
nél rendszeresített III/V-ös operatív technikai csoportok a kért 
3/a rendszabályt (1. számú m elléklet alapján) a főkapitány, vala
m int állambiztonsági, vagy rendőri helyettesének engedélyezése 
u tán  a 9. pontban foglaltak értelem szerű alkalmazásával hajtják  
végre. A 3/e és 3/r rendszabály bevezetésénél a 10., 11. pontban 
foglaltak az irányadók.

13. A rendszabályok beszerelésére jogosultak:
— a BM. III/V. Csoportfőnökség mindhárom rendsza

bályra kiterjedően;
— a megyei rendőrfőkapitányságok III/V. operatív 

technikai csoportjai, — azon rendszabályok tekin
tetében, am elyekre rendszeresítve vannak, illetve 
am elyre személyi állom ányukat szakmailag kiké
pezték.
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14. A 3/a rendszabály igénylésekor, a jóváhagyott szolgálati 
jegy alapján, a BM. III/4. Osztály vezetője intézkedjen a beve
zetést műszakilag megvalósító operatív technikai szerv felé.

A BM. III/4. Osztály két példányos sorszámozott „Szolgálati 
jegy 3/a rendszabály bevezetésére, m egszüntetésére” feliratú 
nyom tatvány blokkon (1/1. számú melléklet) adja meg a felada
tot a BM. III/V-3. Osztálynak.

A 3/e rendszabály beszerelését a BM. III/V-1. Osztálynak 
kell végrehajtania, ha az engedélyezett javaslatot megkapta.

Am ennyiben a rendszabály alkalm azásának m ikénti végre
hajtásáról a kezdeményező operatív szerv és a BM. III/V. Cso
portfőnökség vélem énye eltérő, a felügyeletüket ellátó illetékes 
parancsnokok jogosultak dönteni. A jóváhagyott javaslattól elté
rően (hiányos operatív biztosítás, a tervezettől eltérő műszaki 
megoldás) a rendszabály beszerelését tilos megkezdeni. A befe
jezés u tán műszaki dokum entációt kell készíteni.

A rendszabály beszerelése u tán  az azt igénylő operatív szerv 
és a BM. III/4. Osztály biztosítsák az objektum  48 órás szoros 
figyelését annak m egállapítása céljából, hogy az ellenőrzés alá 
vont személyek előtt nem tö rtén t-e  dekonspiráció.

A beszerelést végző operatív technikai szerv m inden helyi 
figyelésű 3/e rendszabályról a beszerelés u tán  24 órán belül 
köteles form anyom tatványon (4. számú melléklet) értesíteni a 
BM. III/4. Osztályt.

A 3/'e és a 3/r rendszabály beszerelésére és felhasználására 
ügynököt, vagy más szem élyt csak akkor szabad alkalmazni,, ha 
ennek indokát a javaslat részletesen tartalm azza és a személy 
megbízhatóságát, ráterm ettségét előzőleg ellenőrizték.

A rendszabály beszerelése u tán  a BM. III/V-1. Osztály nyis
son objektumdossziét. Ebben a dossziéban kell lerakni a rend
szabály igénylése, beszerelése időszakában keletkezett okmá
nyokat, az üzem eltetés idején történő operatív technikai esemé
nyekről (javítás, átépítés stb.) készült anyagokat. A dosszié ta r
talm át lezárás u tán  film re kell rögzíteni és 5 évig megőrizni. 
A dossziét ezután meg kell semmisíteni. Az ötévenkénti felül
vizsgálat alapján a III. főcsoportfőnök engedélyezi az esetleges 
megsemmisítést.

15. A 3/r rendszabály beszerelése a jelen parancs 14. pontjá
ban meghatározottak szerint történik, azzal a különbséggel, hogy
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a beszerelés u tán próbafelvételt kell készíteni és azt a végrehaj
tásról szóló jelentéssel együtt az objektumdossziéban kell elhe
lyezni.

16. A megyei operatív technikai csoport a jóváhagyott szol- 
’ gálati jegy alapján intézkedik a 3/a, 3/e rendszabály technikai

m űködtetésére és értelem szerűen köteles a 14., 15. pontban fog
laltakat betartani.

17. A 3/a és a központilag figyelhető 3/e rendszabályok tech
nikai üzemeltetése a BM. III/V-3. Osztály (megyékben az opera
tív technikai csoport) feladata.

A 3/a rendszabállyal történő ellenőrzés időtartama a figye
lés megkezdésétől számított 30 nap, 3/e rendszabály esetében 90 
nap. A m ennyiben az ellenőrzés m eghosszabbítására intézkedés 
nem történt, a figyelést — a BM. III/4. Osztály, megyékben az 
operatív technikai csoport — meg kell szüntetni.

Különleges esetekben — tartósan figyelés alá vont objek
tum oknál és személyeknél — a felügyeletet ellátó parancsnok 
ettől eltekinthet. Ezt a tény t a javaslatban és a szolgálati jegyen 
rögzíteni keli.

Az igénylő szerv a 3. számú nyom tatványon kérje a 3/e 
rendszabály bekapcsolását. A műszaki kapacitás és a m egállapí
to tt rendelkezési keret alapján a BM. III/4. Osztály vezetője a 
lehetőségeket az illetékes parancsnokokkal egyeztesse.

A 3/e rendszabállyal beépített, de állandóan nem figyelt 
objektum okat a BM. III/V -1. Osztálya műszakilag naponta ellen
őrizze.

A 48 órát meg nem haladó 3/e "labda" (rádióadós) mód
szerrel történő ellenőrzésnél — ha fedett figyelőhely nem szer
vezhető — a rögzítést a BM. III/V-1. Osztály illetékes alosztálya 
speciális gépkocsival biztosítsa. A 48 órát meghaladó ellenőrzés
hez a bevezetést kérő operatív szerv köteles fedett figyelőhelyet 
és az állandó ellenőrzéshez, rögzítéshez szükséges személyi állo
m ányt biztosítani.

A 3/r rendszabályon folyó ellenőrzést egyszerű optikai esz
közökkel az alkalmazást engedélyező szerv operatív beosztottai 
is végezhetik. A képrögzítéses ellenőrzéshez a BM. III/V-1. Osz
tály szakbeosztottait, m egyékben az e feladatra kiképzett beosz
to ttakat kell igénybe venni.

8

ÁBTL - 4.2 -10 - 21/17/1971 /10



A 3/a és 3/e rendszabályok üzemeltetési időszakában az azt 
kérő operatív szerv tartson szoros kapcsolatot az illetékes feldol
gozó szervvel és a figyelési, feldolgozási szempontok változásá
ról adjon rendszeres tájékoztatást.

18. A megyei III/V. operatív technikai csoportok feladata a 
központilag figyelhető 3/a és 3/e rendszabály üzemeltetése. 
Am ennyiben a 3/a rendszabály üzem eltetésének meghosszabbí
tására intézkedés nem történik, azt köteles jelenteni a főkapi
tány állambiztonsági helyettesének. További feladatára a 17. 
pontban foglaltak az irányadók.

19. A 3/a és 3/e rendszabályok anyagait rögzíteni és abból 
jelentést készíteni jogosultak:

— a BM. III/4. Osztály;
— a megyei rendőrfőkapitányságok III/V. operatív 

technikai csoportjai;
— a BM. III/V. Csoportfőnökség által külön engedéiy- 

lyel telepített eszközöket üzemeltető operatív tech
nikai egységek (vizsgálati osztályokon, börtönelhá
rítás területén), egyes, kivételes esetekben a kérő 
szerv, ha erre a jóváhagyó parancsnoktól külön 
engedélyt, vagy utasítást kap.

— A 3/r rendszabályon rögzített képanyagok előhívá
sára, nagyítására a BM. III/V-1. Osztály jogosult.

20. A m ennyiben a 3/a és a 3/e rendszabályok ú tján  ellenőr
zött személyek, objektum ok figyelésénél, anyagainak rögzítésé
nél m egállapítást nyer, hogy annak tartalm a sérti a 008/1968. 
számú m iniszteri utasításban foglaltakat, a rögzítést, vagy a 
leírást azonnal meg kell szüntetni. Az esem ényről — a szolgálati 
ú t betartásával — soron kívül a m iniszternek jelentést kell tenni. 
A m ár rögzített;, vagy feldolgozott anyagok tekintetében a kapott 
utasítás szerint kell eljárni.

A BM. III/4. Osztály vezetője köteles biztosítani, hogy a 
rögzített anyagok feldolgozásakor keletkező jelentések hűen 
adják vissza az ellenőrzött személy beszélgetését. A jelentésben 
utalni kell a beszélgetés hangnem ére (pl. izgatottan, nyugodtan, 
gúnyosan).

Azonnali intézkedést igénylő esetekben — ha az ellenőrzött 
személy m erényletről, kártevésről, rombolásról, hazaárulásról,
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tilto tt határátlépésről, öngyilkosságról, emberölésről, rablótám a
dásról, jelentős értékű csempészésről beszél — a figyelő, vagy 
leíró soron kívül jelentse közvetlen parancsnokának és tájékoz
tassa az üggyel foglalkozó operatív szervet.

A 3/a és 3/e anyagból a BM. III/4. Osztály a jelentést két 
példányban készítse el. Egy példányt sk. jelzéssel küldjön meg 
az illetékes operatív szerv vezetőjének. A másik példányt a 
leírástól szám ított 30 napig őrizze, am ennyiben más utasítást 
nem kap, jegyzőkönyvileg semmisítse meg.

21. A 3/r rendszabály ú tján  keletkezett fényképeket, illetve 
film felvételeket darabszám úk és m éretük megjelölésével átvé
teli elism ervény ellenében kell az illetékes operatív szerv részére 
átadni. Az átvételi elism ervény a bevezetést végző operatív tech
nikai szervnél az objektumdossziéban kerüljön elhelyezésre.

22. A rendszabályok ú tján  szerzett ism eretek felhasználása a 
konspirációs és biztonsági szabályok betartásával, megfelelő 
legalizálással csak külön engedély alapján történhet.

Szigorúan tilos a parancsban foglaltaktól eltérően a rend
szabályokat önkényesen alkalmazni. Azok ellen, akik a rendsza
bályokat, vagy azok útján nyert értesüléseiket illetéktelen sze
mélyekkel közlik, büntető eljárást kell kezdeményezni.

Tilos a rögzített anyagból részeket összefüggéseikből 
kiemelni és azokat bizonyítékként felhasználni.

23. A 3/a és 3/e rendszabályok útján  ellenőrzés alá vont sze
mélyek, illetve objektum ok adatai alapján a BM. III/4. Osztály 
vezessen országos adattárat. Az adattár biztosítsa annak megál
lapíthatóságát, hogy bárm ely időszakban hol, kinek a szemé
lyére, m elyik szerv kérésére, kinek az engedélyével folyt, illetve 
folyik az ellenőrzés.

24. A rendszabályok bevezetésekor az illetékes operatív szerv 
nyisson az operatív dosszién kívül egy " Operatív technikai" 
gyűjtőt. Ide kell lerakni a rendszabályok ú tján  keletkezett ope
ratív  értékkel rendelkező anyagokat, valam int az operatív szem
pontból értéktelen anyagok megsemmisítéséről készült jegyző
könyveket.

25. A rögzített beszélgetések magnetofonszaiag tekercseit 3/a 
rendszabály esetében a feldolgozást követő 5 napig, a 3/e rend
szabály esetében 7 napig kell megőrizni. Am ennyiben a teker
csek tartósabb megőrzését ezen időn belül az ellenőrzést elren-
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delő parancsnok írásban kéri. a BM. III/4. Osztály (megyei cso
port) a  szükséges ideig tárolja.

A rögzített beszélgetést tartalm azó tekercset az alkalmazást 
jóváhagyó parancsnok engedélyével m eghatározott időre (legfel
jebb 30 napra) az operatív szerv rendelkezésére kell bocsátani.

A rendszabályok ú tján  keletkezett, vagy készült jelentése
ket, azok m ásolatait, kivonatait más operatív szervek az ellen
őrzést engedélyező parancsnok hozzájárulásával kaphatják  meg.

26. A rendszabályok alkalm azására jogosult szervek vezetői 
és a BM. III/4. Osztály vezetője az ellenőrzött vonalakon rögzí
te tt anyagokat rendszeresen és folyam atosan értékeljék. Készít
senek javaslatot az olyan rendszabályok kiszerelésére, amelyek 
operatív szempontból értéktelen anyagokat szolgáltatnak.

27. A rendszabályokat igénylő szervek és az operatív tech
nikai egységek vezetői, valam int beosztottai a rendszabályokkal 
kapcsolatos m unka m inden fázisában (beépítés, üzemeltetés, fel
dolgozás, kiszerelés) kötelesek szorosan együttm űködni. Bizto
sítsák a konspirációs szabályok szigorú betartását és az operatív 
technikai eszközök védelmét.

Ha a rendszabályokat alkalmazó szerv operatív úton, vagy 
más forrásból a technikai elhárítok érkezéséről tudom ást szerez, 
köteles a rendszabály védelm ére a szükséges intézkedéseket 
megtenni.

A BM. III/4. Osztály soron kívül köteles jelezni az érin tett 
operatív szervnek és a BM. III/V-1. Osztálynak, ha a figyelt sze
mély a lakás tatarozásáról, festéséről, vagy egyéb, a rendsza
bályt veszélyeztető m unkálatokról, elgondolásokról beszél.

A rendszabályt alkalmazó szerv vezetője az ellenőrzési idő 
lejárta  u tán  a bevezetést engedélyező vezető jóváhagyásával leg
később 30 napon belül tegyen intézkedést a rendszabály kisze
relésére.

28. A BM. III/V. Csoportfőnökség a rendszabályok beszere
lése és operatív védelm e érdekében "SZT" állományt foglalkoz
tathat. Ugyanilyen céllal hazafias alapon hálózatot szervezhet és 
foglalkoztathat.

Egy-egy rendszabály egyedi védelmét szolgáló hálózati sze
mély beszervezése és tartása a bevezetést kérő operatív szerv 
feladata.
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29. Az operatív munkában alkalmazásra kerülő operatív tech- 
nikai eszközöket a belügyminiszter rendszeresíti. Az operatív 
m unka során csak a rendszeresített és a BM. III/V. Csoportfő
nökség eszköznyilvántartásában szereplő operatív technikai esz
közöket szabad alkalmazni.

Az operatív technikai eszközök selejtezésére, ny ilvántartás
ból való törlésére a BM. III/V. csoportfőnök jogosult.

30. A BM. III/V. csoportfőnök a BM. rendelkezésére álló ope
ratív  technikai eszközökről vezessen országos nyilvántartást. A 
BM. III/V. csoportfőnök az alkalmazás tapasztalati és az opera
tív m unka követelményei alapján, az illetékes operatív szervek 
vezetőivel együttm űködve dolgozza ki az alkalm azott operatív 
technikai eszközökkel szemben tám asztott operatív és műszaki 
követelm ényeket és jóváhagyásra a BM. III. főcsoportfőnökhöz 
terjessze fel. Biztosítsa a korszerű operatív technikai berendezé
seket.

31. A BM. bárm ely területén  szervezett operatív technikai 
csoportok, vagy alosztályok a területileg illetékes parancsnok 
hatáskörében működnek. Szakirányítás szempontjából a BM. 
III/V. Csoportfőnökség és a III/4. Osztály alárendeltségébe ta r
toznak. Meg kell valósítani a személyi állomány stabilitását, 
ezért az e területeken dolgozó állomány bárm ilyen mozgatása 
csak az érintett központi szervek egyetértése esetén lehetséges.

32. Az operatív szervek birtokában levő hangrögzítő beren
dezések. re jte tt alkalm azásuk esetén — kivéve a beszervezést, 
a hálózati személyek beszám oltatását szolgáló eszközöket — 3/e 
rendszabálynak m inősülnek. Az ilyen úton szerzett anyagokról 
jelentések készítését a BM. III/4. Osztály (megyei csoport) 
végezze.

33. A BM. III/V. csoportfőnök a szakirányítása alá tartozó 
szerveknél az önálló alkalm azásra kiadott eszközök szakszerű 
felhasználását, műszaki és technikai biztonsági kérdéseit, vala
m int a személyi állomány műszaki felkészültségét rendszeresen 
ellenőrizze. Gondoskodjon az állomány továbbképzéséről.

34. A 3/a és 3/e rendszabály célszerű felhasználása érdeké
ben az érin te tt operatív szervek részére rendelkezési keretet 
állapítok meg.

35. A BM. III. főcsoportfőnök gondoskodjon arról, hogy a 
rendszabályok külföldön való alkalmazásának rendjére 1972.
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december 31-ig részletes utasítás készüljön, m elyet jóváhagyásra 
terjesszen fel.

36. A rendszabályok ú tján  keletkezett adatokat és anyagokat 
m inden esetben " Szigorúan titkos! Különösen fontos!" -ként 
kell kezelni.

37. A rendszabályoknak a parancs szerinti felhasználásáért 
elsősorban az igénylő operatív szervek vezetőit teszem felelőssé. 
Gondoskodjanak — a III/V. Csoportfőnökség és a III/4. Osztály 
vezetőjével egyetértésben — a parancsban m eghatározottak 
folyamatos ellenőrzéséről.

38. A BM. III. főcsoportfőnök dolgoztassa ki és 1972. m ár
cius 31-ig jóváhagyásra terjessze fel az elhárító és védelmi fel
adatok ellátásához szükséges rendszabályok alkalmazási rendjét.

39. A parancsban foglaltakat a BM. bűnüldöző feladatokat 
teljesítő szerveinek vezetői tanulm ányozzák és az é rin te tt sze
mélyi állomány részére tegyék oktatás tárgyává. Ennek lebonyo
lítását a belügym iniszter I. helyettese, a II. és III. főcsoportfő
nökök szabályozzák.

40. A parancsban foglalt elvek figyelem bevételével a BM.
III. főcsoportfőnök dolgoztassa ki a távgépíró-lehallgatás rend
szabályként történő alkalmazásának rend jét és azt 1972. szep
tem ber 30-ig jóváhagyásra terjessze fel.

41. A BM. I. és III. főcsoportfőnöke közös utasításban szabá
lyozza az operatív technikai eszközök műszaki fejlesztésének 
rendjét.

A parancs 1972. január 1-én lép hatályba. Egyidejűleg a 
3/1958. számú belügym iniszteri parancsot, valam int a 9/1959. 
számú belügym iniszter-helyettesi parancsot és m ellékleteit 
hatályon kívül helyezem.

BENKEI ANDRÁS s. k.
belügyminiszter
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K apják: m iniszterhelyettesek,
II., III. főcsoportfőnök-helyettesek,
H atárőrség országos parancsnoka,
Információfeldolgozó és felügyeleti csoportfőnök, 
Igazgatásrendészeti csoportfőnök,
Műszaki fejlesztési csoportfőnök.
IV/I.. csoportfőnök, Rendőrtiszti Főiskola parancsnoka, 
III/I—V. csoportfőnök, helyetteseik, osztályvezetőik, 
III/l., 2., 4. Osztály vezetői,
II/I. Csoportfőnökség osztályvezetői,
Belbiztonsági Osztály vezetője,
Műszaki Tanfolyam  parancsnoka,
Budapesti, megyei rendőrfőkapitányok.

Készült: 180 példányban.
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1. számú melléklet

BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos!
Különösen fontos!

küldő szerv S o r s z á m : ..................

SZOLGÁLATI JEGY

..................................................... , 1 9 ........... ................................-n

A vonal tulajdonosának n e v e : ...................................................................................

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

M unkahelye: .................................................................................................................

Telefonszám a: .................................................................................................................

A célszemély neve (esetleg beceneve, jellegzetes beszédmodora):

A célszemélyen kívül ki használja a telefont, közülük kinek a beszélge

tését rö g z íts é k :.................................................................................................................

Az ügy jellegéből adódó ellenőrzési szem pontok (mire kell különösen 

figyelni): ...........................................................................................................................

A lehallgatás időtartam a: ........................................................................................

Az ügy feldolgozását végző operatív  beosztott neve, rendfokozata és tele

fonszáma: .............................................................................. .......................................

Melyik ellenőrzött vonal helyett kéri az új ellenőrzés b e v e z e té sé t: .............

BM. III/ 4. Osztály Vezetőjének! 
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1/1. számú m elléklet

BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorban titkos!
III/4. Osztály Különösen fontos!

Sorszám : ..................

Tárgy: 3/a rendszabály bevezetésére, 
v m egszüntetésére

SZOLGÁLATI JEGY

Budapest, 19............................................................... -n

Sor- Bevezetés Meg- Sor- Megszüntetés Meg- 
szám jegyzés szám jegyzés

1 .N év  :   l . N é v : ............................

C ím : ....................... ......................................

Tel. sz .: .................. Tel. sz.: .......................

Gép. sz .: .................. Gép. sz.: .......................

2 . 2 .

3. 3.

4. 4.

5. 5.

BM. I ll/ V-3. Osztály Vezetőjének!

aláírás
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BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! 
Különösen fontos!

2. számú m elléklet

küldő szerv S o r s z á m :..................

Tárgy: Műszaki felderítés
3 . . rendszabály bevezetésére

SZOLGÁLATI JEGY

......................................, 1 9 ................................................. -n

A célszemély, vagy objektum  n e v e : .........................................................................

Címe: .........................................................................Telefonszám a: ..........................

A célszemély születési helye, éve, anyja neve: ................................................

Szakképzettsége: ............................................................................................................

Jelenlegi fo g la lk o z á sa :..................................................................................................

Milyen segítséget tud nyújtani az operatív  szerv a helyszín felderítéséhez:

BM. III/V-1. Osztály Vezetőjének! 
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3. számú m elléklet

BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! 
Különösen fontos!

küldő szerv S orszám :

Tárgy: 3/e rendszabály ú tján  történő 
ellenőrzés és feldolgozás

SZOLGALATI JEGY

, 19 -n.

A célszemély, vagy objektum  neve:

C ím e: .....................................................

M unkahelye: ........................................ Foglalkozása:

Telefonszáma:

Az objektum  beszerelési fedőszám a: ....................................................................

Kik tartózkodnak az adott objektum ban, kik kapcsolódnak az ügyhöz: . .

Az objektum ot (személyt) m ilyen jellegű ügyben dolgozzák fel:

Az ellenőrzés során m ire kell figyelm et fo rd ítan i:

Az ellenőrzés idő tartam a és konkrét végrehajtásának  időszaka:

Az üggyel foglalkozó operatív  tiszt neve, rendfokozata és telefonszám a:

A beépítést jóváhagyó parancsnok neve, rendfokozata és beosztása:

M egjegyzés:

parancsnok
BM. III 4. Osztály Vezetőjének!
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BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos!
III/V-1. Osztály Különösen fontos!

Sorszám: .

BEJELENTÉSI JEGY
(3 e rendszabály bevezetéséről)

O bjektum  száma: ............................ Hüvely száma, vétel helye:

F e d ő n é v :.................................................................... T e le fo n szá m a :.........................

N é v : .....................................................................................................................................

L a k á s a : .............kér. ........................................................  utca .............házszám

Üzemmód: ......................................................................................................................

Engedélyező p a ra n c s n o k :.............................................................................................

Az üggyel foglalkozó operatív  tiszt neve, rendfokozata és telefonszám a:

Budapest, 1 9 . . .  . é v ...........................................hó . . . .  nap.

átadó átvevő

A fenti objektum  kiszerelését az operatív osztály kéri.

Budapest, 1 9 . . .  . é v ..................................................... hó . . . .  nap.
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