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1. „A különleges titkosszolgálati eszközök és módszerek engedélyezésének átmeneti szabályozásáról” 
szóló 1990. évi X. törvény hatályba lépésének napjával:
a) - a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárságot,
- a BM III/I., III/II., III/IV. Csoportfőnökséget,
- a BM AFTCS Állambiztonsági Operatív Nyilvántartó Osztályát,
- a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok állambiztonsági helyettesi beosztását és
- a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok III/I. alosztályait és III/II. osztályait, valamint az 

állambiztonsági törzsszerveket (titkárságokat)

megszüntetem.

b) - A BM III/V. Csoportfőnökség szervezetébe sorolom be a BM III/2., a BM III/3., a BM III/4., a
BM III/5. osztályokat;

- a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok állambiztonsági III/3. és III/V. operatív, techni
kai csoportjait, valamint a Győr-Sopron megyei figyelő alosztályt.

c) - A BM AFTCS keretében irattári önálló alosztályt hozok létre.
2. A megszüntetett szervek személyi állományát, a működésüket biztosító anyagi-pénzügyi feltételeket, 

eszközöket külön intézkedés alapján a nemzetbiztonsági szolgálatokhoz, illetve a rendőrségi szervek
hez kell átcsoportosítani.

3. A BM III/V. Csoportfőnöksége, valamint a jelen utasítással a BM III/V. Csoportfőnökség szerveze
tébe sorolt egységek kötelesek biztosítani a nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendőrség bűnügyi szer
veinek munkájához szükséges technikai és egyéb szolgáltatásokat.

4. A megszüntetett szerveknél az átcsoportosítás végrehajtásáig, a BM III/V. Csoportfőnökségnél és a 
hozzá sorolt szerveknél pedig az újabb döntésig a működésükhöz szükséges anyagi, pénzügyi feltéte
leket a BM illetékes szervei a korábbi rendnek megfelelően kötelesek biztosítani.

5. A BM Híradástechnikai Osztálya és Külügyi Osztálya köteles ellátni a nemzetbiztonsági szolgála
tok tevékenységével összefüggő, szakterületüknek megfelelő feladatokat.

6. A Nemzetbiztonsági Hivatal személyzeti szervének felállításáig a szükséges személyzeti feladatokat 
a BM Személyzeti Csoportfőnökség lássa el.
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Készült: 70 példányban.
Kapják: miniszterhelyettesek,

BM Titkárság vezetője,
BM III/I., III/II., III/IV., III/V. csoportfőnökök,
BM AFTCS csoportfőnök,
BM III. Főcsoportfőnökség önálló osztályvezetői,
megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok, 
megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok állambiztonsági helyettesei.
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