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Tárgy: A  BM. III. Főcsoportfőnökség Elemző Értékelő Osztálya. (BM. III/4. Osz

tály ) létrehozásáról.

Pontos feladatunk, hogy tovább javítsuk az elemző- értékelő munka színvonalát. 

Ez a jelenlegi körülmények között elengedhetetlen előfeltétele a céltudatosabb, 

tervszerűbb, a társadalmi -  politikai követelményeknek minden vonatkozásban 

megfelelő áilambiztonsági -  operatív tevékenységnek. Ezért

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

1./ A  BM. III. Főcsoportfőnökség szervezetében önálló Elemző Értékelő Osz

tályt kell létrehozni ( BM, III/4. Osztály) az alábbi feladatokkal:

A  rendelkezésére bocsátott adatok elem zésével é s  értékelésével biztosítsa, 

hogy a BM vezetésének  folyamatos áttekintése legyen

a./ a Főcsoportfőnökség operatív szervei fő irányokban folytatott munkájá

ról, a munka intenzitásáról;

- b./ az ellenséggel szemben foganatosított állambiztonsági intézkedésekről, 

akciókról é s  ezeknek az ellenségre gyakorolt hatásáról;
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e j  a külső ellenség szándékainak é s  aknamunkájának felderítésében el

ért eredményekről, (a birtokunkba került információkról) ;
;

d,/ a belső reakció helyzetéről é s  tevékenységéről szerzett ismeretekről;

e,/ a III. Főcsoportfőnökség munkájának társadalmi-politikai, isihatásairól.

2aj A  III. főcsoportfőnök készíttesse e l  a III/4. Osztály feladatainak, munkafél- 

tételeinek é s  munkamódszereinek részletes szabályozását magában foglaló 

 végrehajtási utasítás - tervezetet é s  azt 1967. október 31-ig terjessze  fel 

hozzám jó váhagyasra.

3«/ A  III/4 . Osztály vezetője 1967. december 31-ig készítse el az osztály ügy

rendjét é s  azt a HL főcsoportfőnök hagyja jóvá.

4,/ A  BM I., IV. Főcsoportfőnökségek é s  a III/V. Csoportfőnökség biztosítsák 

az Elemző- Értékelő Osztály működésének speciális személyi, pénzügyi, 

anyagi é s  technikai feltételeit

’ í

BENKEI ANDRÁS s.k. 

belügyminiszter

Kapják: Miniszterhelyettesek,
Főcsoportfőnökök,
Országos parancsnokok,
III. főcsoportfőnök helyettesei.
III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei, 
önálló é s  beosztott osztályvezetői. 
Budapesti, megyei rendőrfőkapitányok.

Készült: 105 old.

ÁBTL-4.2.-10-21 /20/1967/2



BELÜGYMINISZTÉRIUM

10—-21/20/A /1967.

S z i g o r ú a n  t i t k o s ;

Hatályon kívül helyezve: 10-21/20/c/1972 - 1969. XI. 4.  végrehajtási utasítás

A 02 0 /1 9 6 7 .  s z á m ú  
B E L Ü G Y M I N I S Z T E R I  p a r a n c s  

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA
Budapest, 1967. évi november hó 30-án.

C '

Belügyminiszter elvtárs 020/1967. sz. parancsában elrendelte, hogy 
a BM III/4. Osztály folyamatosan elemezze és értékelje:

— az ellenséggel szemben foganatosított állambiztonsági intézkedé
seket és azok hatását,

— a külső ellenség és a  belső reakció helyzetét, szándékait, tevé
kenységét, valamint az ellenséges aknamunka felderítésében elért 
eredményeket.

A belügyminiszteri parancs végrehajtásának, a tudományos igényű 
elemzésnek és értékelésnek előfeltétele:

az állambiztonsági munka fő alkotó elemeire, legfontosabb minő
ségi mutatóira, nevezetesen az operatív intézkedésekre és infor
mációkra vonatkozó adatszolgáltatás kiszélesítése, az adatok 
centralizálása, valamint a gépi adatfeldolgozás megszervezése.

Tekintettel a feladat bonyolult, összetett voltára, az adatszolgáltatás és 
adatfeldolgozás új rendszerének fokozatos bevezetését rendelem el, 
s a  részterületeken végrehajtott kísérletek során szerzett tapasztalatok
tól teszem függővé az általános bevezetés ütemét. Ezért a BM III. Fő
csoportfőnökség csoportfőnökeit, önálló osztályvezetőit és a budapesti, 
megyei politikai osztályok vezetőit az alábbiakra

u t a s í t o m :

I.

1. 1968. január 1-től folyamatosan jelentsék a nyugatnémet vonatko
zású operatív intézkedéseiket és információikat az erre a célra rend
szeresített adatlapokon, és az ezen utasításom mellékleteként ki
adott kódkönyv {I- II. fejezet) kérdései alapján.

2. 1968. január 1-től adatlapot kell kitölteni:
a) azokról az operatív céllal végrehajtott (nyugatnémet vonatko

zású) titkos, vagy nyílt állambiztonsági intézkedésekről, ame
lyek közvetlenül az ellenség meghatározott köre (szervezet, 
csoport, személy) ellen irányultak, és a  kódkönyv I. fejezet 
"Milyen intézkedés történt?" , valamint "Az intézkedés célja?" 
kérdések alatt felsorol:'
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b) azokról'(a nyugatnémet vonatkozású) információkról, amelyek 
az ellenség helyzetére jellemző ismereteket tartalmaznak, az 
ellenség szándékát, tervét, tevékenységét tárják fel, illetve az 
ellenség valamely megszerzett ismeretéről, vagy hírigényéről 
szólnak és amelyeket körülhatárolnak a kódkönyv 11. fejezet 
"Mi az információ tárgya?" és az " Információ megszerzésének 
módja?" kérdései.

3. Operatív intézkedésről csak az intézkedést kezdeményező szerv (az 
ügy gazdája) tölthet ki adatlapot. Más operatív szerv felkérésére, 
vagy megbízásából végrehajtott intézkedésről — az azonos adatok 
többszörös felvételének elkerülése végett — adatlapot kitölteni 
tilos!
Azokat az operatív intézkedéseket — hálózatépítés, találkozók, 
általános prevenció stb„ — amelyeket a  kódkönyv I. fejezet "Mi
lyen intézkedés történt?" kérdése nem tartalmaz, továbbra is az 
érvényben lévő parancsok, utasítások szerint kell jelenteni.

4. A konkrét ügyekhez kapcsolódó információkról csak az ügy gaz
dája tölthet ki adatlapot. Egyéb esetekben az a szerv köteles adat
lapot kitölteni, amely az információt saját kezdeményezésére (nem
más szerv felkérésére), saját eszközei, kapcsolatai útján szerezte. (
Más operatív szervtől tájékoztatás céljából {illetékességből) kapott 
információról adatlapot kitölteni tilos!
Az információról kitöltött adatlap nem mentesíti a szerveket más 
parancsokban szabályozott jelentési kötelezettségük alól.

II.

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS MEGSZERVEZÉSÉVEL 
ÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

5. Az operatív osztályok, alosztályok (a nyugatnémet vonatkozású ope
ratív intézkedésekről és információkról készített) jelentéseik egy 
példányát kötelesek saját csoportfőnökségük, illetve osztályuk érté
kelő- tájékoztató részlegének megküldeni. /

6. A csoportfőnökök és osztályvezetők biztosítsák, hogy a mellékelt 
kódkönyv kérdéseit (tartalomjegyzékét) az operatív tisztek 1968. 
január 1-ig bezárólag megismerjék és jelentéseik elkészítésénél 
a kódkönyv kérdésrendszeréhez igazodjanak.

7. A csoportfőnökök, osztályvezetők 1967. december 15-ig jelöljék ki 
. azokat az operatív (tájékoztató) tiszteket — a nyugat-német vonat

kozású adatok feldolgozása szakaszában csoportfőnökségenként, 
illetve önálló és budapesti, megyei osztályonként 1—2 főt, —

s akiknek az adatlapok kitöltése lesz a feladatuk.

8. Az értékelő, tájékoztató részlegek vezetőit, valamint a kódolást 
végző tiszteket a jelen utasításban elrendelt adatszolgáltatás beve
zetésével kapcsolatos feladatokra a III/4. Osztály vezetője 1967. 
december 20-ig bezárólag képezze ki.

9. A jelentések tartalmának átvitele adatlapokra — az adatlapok ki
töltése — kódolással történjék, nyílt szöveg sehol nem szerepelhet.
Az adatlapokon a kérdéseket és az azokra adható válaszokat a kód
könyvben visszakereshető számokkal kell behelyettesíteni. Ez lehe
tővé teszi az adatok gépi feldolgozását és biztosítja a konspirációt.

— 2 —
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10. A csoportfőnökök és osztályvezetők utasítsák alárendelt szerveiket, 
hogy ia kódolást végző tisztek kapjanak meg az adatszolgáltatási 
kötelezettség alá eső intézkedésekről, illetve információkról kelet
kezett minden adatot. Ha az adatlap kitöltéséhez a rendelkezésre 
álló jelentés nem elegendő, ia*z érintett operatív osztály (alosztály) 
köteles megadni a szükséges kiegészítéseket.

11. Adatlapot csak írásban rögzített és nyilvántartott, visszakereshető 
anyagokról (jelentésről, jkv.-ről stb.) szabad kiállítani. A dossziéba 
visszakerülő anyagon jelezni kell, hogy az adatlap kiállítása és to
vábbítása — gépi feldolgozásra — megtörtént.

12. Az operatív intézkedésekrc^es információkról az adatlapokat az in- 
 tézkedés végrehajtását, sietve az információ megszerzését követő

 4 8  ó r á n  b e l ü l  kell kitölteni. A kitöltött adatlapokat naponta meg
 küldeni a III/V/Csoportfőnökség Titkárságának.

\  /

 A  III/V. Csoportfőnökség az adatok gépbe táplálása után köteles az
— adatiapokat a^adatszolgáltató operatív szervhez folyamatosan visz-

szajuttatni.

14. Az adatfelvétel helyességének visszaellenőrizhetősége érdekében az 
intézkedésekről és információkról kiállított adatlapokat külön, vo
nalak szerint időrendi sorrendben — 1 éven át — tárolni kell. Az 
adatlapok kezelésére vonatkozóan azok a szabályok érvényesek,
amelyeket a TŰK " Szigorúan titkos"  anyagok esetében előír.

h
15. A III/V. csoportfőnök biztosítsa a gépi adatfeldolgozás fokozatos 

bevezetésének személyi és technikai feltételeit. Bocsásson idősza
kos, előre betervezett adatfeldolgozási kontingest a III/4. Osztály 
rendelkezésére. Az ezt meghaladó adatfeldolgozás és adatkérések 
teljesítéséről a  gépi kapacitástól függően — a fontossági sorrend 
figyelembevételével — gondoskodjék.

16. A III/4. Osztály vezetője és a  III/V. csoportfőnök — a nyugat
német vonatkozású adatok gépi feldolgozása feltételeinek és a gépi 
kapacitás lehetőségeinek figyelembevételével — dolgoztassák ki 
az időszakos adatközlési táblákat. Készíttessék el azoknak az előre 
látható kérdéseknek a  gépi programozását, melyek a vezetés szá
mára szükségesek lehetnek és elengedhetetlenek az operatív munka 
elemzéséhez, — értékeléséhez.

17. A III/4. Osztály vezetője az adatszolgáltatás 1968. január 1-i be
indításához szükséges kódkönyv-segédleteket, valamint az adatla
pokat a III/V. csoportfőnökkel együttműködve készíttesse el és 
folyó év december 20-ig küldje meg az adatszolgáltatásra kötele-  
zett operatív szerveknek.

i
\

III. 

A GÉPI ADATOK LEHÍVÁSA

A gépi adatok — a  rendelkezésre álló gépi kapacitástól függő m érték
ben — számos variációban összevethetők és lehívhatók, ami lehetővé 
teszi az operatív munka tendenciáinak és eredményeinek folyamatos 
figyelemmel kísérését, elemzését, — értékelését a vezetés számára.

— 3 —
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18. A gépi adatok lehívására jogosultak:
ia) ¡a főcsoportfőnökhelyettesek utasítást adhatnak minden gépbe 

táplált adat, adat viszony lat, kimutatás lehívására, elkészítésére;
b) a III/4. Osztály vezetője az elemző- értékelő feladatok elvégzé

séhez szükséges minden gépbetáplált adatot, adatösszegezést 
lehívhat;

c) a III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei, önálló osztályvezetői és 
a budapesti, megyei politikai osztályok vezetői a saját szerveik 
által szolgáltatott adatokat és adatösszegezéseket igényelhetik. 
A központi szervek vezetői (csoportfőnökök, önálló osztályveze
tők) a párhuzamos budapesti, megyei szervek adatainak lehívá
sára is jogosultak.

19. Az adatok lehívása a III/4. Osztály vezetője útján történjék. Az 
adatkéréseket a  III/4. Osztály vezetője az általa megállapított fon
tossági sorrendben továbbítsa a  III/V. csoportfőnöknek. ^

20. A III/4. Osztály vezetője a III/V. csoportfőnökkel közösen terjesz- 
szen fel 1968. április 30-ig jelentést a bevezetett adatszolgáltatás 
és feldolgozás I. negyedévének értékeléséről és tegyen javaslatot az 
adatszolgáltatás további kiterjesztésének ütemére.

21. Jelen utasítást a III. Főcsoportfőnökségen és a budapesti, megyei 
politikai osztályokon alosztályvezetőkig bezárólag egészében és az 
operatív állománnyal szükség szerint ismertetni kell.

#

RÁCZ SÁNDOR
r. vezérőrnagy 

m iniszterhelyettes

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak.
Kapják: M iniszterhelyettesek,

III. főcsoportfőnök-helyettesek,
III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei,
III. Főcsoportfőnökség önálló osztályvezetői, 
budapesti, megyei rendőrfőkapitányok. 

Készült: 55 példányban.
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B E L U G Y M IN IS Z T E R IU M   - S Z IG O R Ú A N  T IT K O S !

10-21/20/B/1967.

A 020/1967. SZÁMÚ 

BELÜGYMINISZTERI. PARANCS 

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSÁNAK

k ie g é s z ít És e

Budapest, 1968. május 10-én.

Hatályon 

kívül helyezve:  10-21/20/c/1972 - 1969. XI. 4.  végrehajtási utasítás

A 020/1967. BM számú parancs 1967. november 30-án kiadott végrehajtási
#

utasításában elrendeltem az operatív intézkedésekre é s  információkra vonat

kozó adatszolgáltatás é s  gépi adatfeldolgozás új rendszerének fokozatos be

vezetését.

1968 e lső  negyedévében az adatszolgáltatás m egszervezése é s  nyugatnémet 

vonalon történő beindítása megtörtént. Az adatok feldolgozása, kísérleti elem

z é se  é s  értékelése igazolta számításainkat. Az uj adatszolgáltatási é s  gépi 

adatfeldolgozási rendszer lehetővé teszi a munkaintenzitás, az ügyszerü mun

ka, az intézkedések célszerű sége é s  eredm ényessége, az információszerző 

munka iránya, információszerző módszereink hatékonysága é s  az állambizton

sági munka más követelményeinek mérését

Az operatív állomány megértette az uj adatszolgáltatási é s  gépi adatfeldolgozá

si rendszer jelentőségét, célszerű  segítőeszközt látnak benne az állambizton

sági munka színvonalának fejlesztéséhez. A  kódoló tisztek többsége nagy
%
szorgalommal, jól végzi újszerű feladatait

A  tapasztalatok alapján indokolt é s  megvalósítható az adatszolgáltatás é s  

gépi adatfeldolgozás további kiterjesztése. Ezért a BM III. Főcsoportfőnökség 

csoportfőnökeit, önálló osztályvezetőit é s  a budapesti, megyei politikai o sz

tályok vezetőit az alábbiakra
u t a s í t o m :
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1./ 1968. jülius 1-től -  a nyugatnémet vonal mellett -  az amerikai-- _ /AEA/ 

é s  valamennyi egyházi /Vatikán, más egyházi központok, illegális é s  le

gális egyházi mozgalmak, szekták stb./ vonatkozású operatív intézkedései- 

két é s  információikat jelentsek az e célra rendszeresített adatlapokon, az 

adatlap kitöltés már meghatározott szabályai szerint.

2 j  1968. július 1-ig a IIl/4. Osztály vezetője biztosítsa az értékelő, tájékoz- 

 t ató részlegek vezetőinek, valamint a kódolást végző tiszteknek a» adat

szolgáltatás kiterjesztésével összefüggő feladatokra történő továbbképzését,

3.j A  szervek vezetői a kódoló tisztek személyében bármikor beálló változás

ról tájékoztassák a IIl/4. Osztály vezetőjét.

4./ Az adatfelvételek helyességének é s  szakszerűségének biztosítása érde

kében a III/4. Osztály vezetője az illetékes parancsnokokkal együtt gyako

roljon felügyeletet a csoportfőnökségek, önálló osztályok é s  a budapesti, 

megyei politikai osztályok adatszolgáltatási tevékenysége felett 

Szigorúan követeljék meg az adatszolgáltatás pontosságát, őszin teségét

5 j  Az operatív intézkedésekről é s  információkról az adatlapokat az intézke

dés végrehajtását, illetve az információ m egszervezését követő 1 héten belül 

kell kitölteni. Az adatlapra a válasz-kódszámokon, a TŰK számon é s  a kó

dolás időpontján kivül más szöveget feltüntetni tilos. A  kitöltött adatlapokat 

naponta a III/V-4. Osztálynak kell megküldeni.

6 ./ A  IIl/V-4. Osztály az adatlapokon a feldolgozást sorszám beütésével jelölje 

meg. A  feldolgozott adatlapokat az adatszolgáltató operatív szervekhez - 

minden hó végén összegyűjtve - a IIl/4. Osztály utján juttassa v issza .

7./ A  lIl/4. Osztály vezetője 1969. február 28-ig terjesszen fel jelentést az  

adatszolgáltatás é s  feldolgozás e lső  évének értékeléséről é s  tegyen javas

latot az adatszolgáltatás további kiterjesztésének ütemére.

8 ./ A  020/l967. BM. számú parancs 1967. november 30-i végrehajtási uta

sításának 12. é s  13. pontját hatályon kívül helyezem. Egyéb rendelkezé

seiben az utasítást hatályban tartom.
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9.f Jelen utasítást a III. Főcsoportfőnökségen é s  a budapesti, megyei politikai 
osztályokon alosztályvezetőkig bezárólag egészében, az operatív állo

mánnyal szükség szerint ismertetni kell.

%

/ « 1
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RÁ CZ SÁNDOR s.k. 

r. vezérőrnagy  

miniszterhelyettes

(

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak.

Kapj ák: Miniszterhelyettesek,

IIL főcsoportfőnökhelyettesek,

IIL Fcsfség. csoportfőnökei, önálló osztályvezetői, 

budapesti, megyei rendőrfőkapitányok.

Készült: 55 pld.
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B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M  - S Z IG O R Ú A N  T IT K O S  !

a 11

A 020/1967. SZÁMÚ 

BELÜGYMINISZTERI PARANCS 

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSÁNAK

2. sz. KIEGÉSZÍTÉSE 

Budapest, 1969. május hó 23 áni

A 020/1967. számú miniszteri parancs alapján bevezetett adatszolgáltatás 

és gépi adatfeldolgozás jelenleg nyugatnémet, amerikai és egyházi vonala

kon folyik.

A tapasztalatok alapján indokolt az operatív intézkedésekre, valamint infor

mációkra vonatkozó adatszolgáltatás és adatfeldolgozás további kiterjeszté

se. Ezért a BM III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökeit, az önálló osztályok 

és a budapesti, megyei osztályok vezetőit az alábbiakra

u t a s í t o m :

1./ 1969. julius 1-től - a nyugatnémet, amerikai és egyházi vonalak mellett 

a rendszeresített adatlapokon j elentsék

a»/ az osztrák vonalon,

b./ az ifjúságvédelem területén

végrehajtott operatív intézkedéseiket, valamint e vonalon, illetve terüle

ten megszerzett hírszerző és elhárító jellegű információikat.

2./ Jelen utasításomat a BM III. Főcsoportfőnökségen, a budapesti, megyei 

rendőr főkapitányságok politikai osztályain alosztályvezetőkig bezárólag 

és a kódoló tisztekkel teljes egészében, az operatív állománnyal a 

szükséges mértékben ismertetni kell.

Rácz Sándor sk.
r. vőrgy, 

miniszterhelyettes
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Felterjesztve: miniszter elvtársnak

Kapják: miniszterhelyettesek,
III. főcsoportfőnökhelyettesek,
ül. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei, önálló
osztályvezetői,
budapesti, megyei rendőrkapitányok. 

Készült: 55 pld.

ÁBTL-4.2.-10-21/20 /1967 /11



BELÜGYMINISZTÉRIUM S Z I G O R Ú AN T I T K O S !

A 0 2 0 / 1 9 6 7 .  s z á m ú  
B E L Ü G Y M I N I S Z T E R I  P A R A N C S  

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Belügyminiszter elvtárs 020/1967. számú parancsában meg
állapította, hogy a társadalmi-politikai követelményeknek 
minden vonatkozásába^ megfelelő, céltudatos és tervszerű 
állambiztonsági operatív tevékenység egyik elengedhetetlen 
előfeltétele az elemző-értékelő munka. Ezért megparancsolta, 
hogy a BM III/4 . Osztály a rendelkezésre bocsátott adatok 
elemzésével és értékelésével biztosítson a BM vezetése szá
mára folyamatos áttekintést a külső és belső ellenség helyze
téről, szándékairól és tevékenységéről, valamint az ellenséggel 
szemben foganatosíto tt áliambiztonsági intézkedésekről, azok 
hatékonyságáról és eredményességéről.

1967. november 30-án u tasítást adtam e követelmények telje
sítéséhez szükséges adatszolgáltatási és gépi adatfeldolgozási 
rendszer kidolgozására, fokozatos bevezetésére. A kétéves 
kísérleti időszak kedvező tapasztalatai alapján indokolt és 
megvalósítható az adatszolgáltatás —  adatfeldolgozás — 
elemzés új rendszerének kiterjesztése a főcsoportfőnökség 
valamennyi operatív szakterületére. Ezért

1. A III/I., III/II., I II /III , III/IV. csoportfőnökségek és a 
budapesti, megyei politikai osztályok vezetőit, hogy alá
rendelt szerveik folyamatosan jelentsenek az adatszolgál
ta tás  — adatfeldolgozás — elemzés és értékelés követel
ményeit egységes rendszerbe foglaló kódkönyv alapján, 
az e célra kiadott adatlapokon:

B udapest, 1969. évi novem ber hó 14-én.

u t a s í t o m :

I.
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a) minden olyan operatív értékű információt, amely a kül
ső és belső ellenség helyzetére, szándékára vagy tevé
kenységére vonatkozó ismeretet nyújt, amennyiben az 
operatív szerv ( *
—  sa já t  kezdeményezésre, (nem más operatív szerv 

felkérésére!), sa já t  vagy valamelyik operatív tá r s 
szerv eszközeinek felhasználásával szerezte;

— bejelentés, feljelentés alapján szerezte; baráti o r
szág állambiztonsági szervétől vagy a BM III. Fő
csoportfőnökségen kívüli szervtől kapta és értéke
sítése sa já t feladatkörébe’tartozik;

— vizsgálati szerv útján  olyan ügyben szerezte, mely-^ 
ben bizalmas nyomozást folytatott;

— vizsgálati szervtől kapta, ha a vizsgálatot nem előz
te meg bizalmas nyomozás, de az' információ érté
kesítése sa já t  feladatkörébe tartozik;

— operatív-technikai vagy szakszolgálati szervtől 
kapta  és az információ értékesítése sa já t feladat
körébe tartozik.

b) Minden olyan titkos vagy leplezett intézkedést, amely 
a külső és belső ellenség tevékenységének felderítésé
re, akadályozására, korlátozására, megelőzésére vagy 
m egszakítására, mint operatív célkitűzésekre irányul, 
amennyiben az operatív szerv

— sa já t maga kezdeményezte és
— sa já t  maga, illetve kezdeményezésére más 

szerv ha jto tta  végre.

2. A III/I., I I I / I I , III /III., III/IV. csoportfőnökségek és a 
budapesti, megyei politikai osztályok az 1. pontban meg
határozo tt adatszolgáltatással egyidejűleg az instruk
ciókkal ellátott nyilvántartási lapokon (továbbiakban: 
nyilvántartási lap) folyamatosan je len tsék:

a) a külső vagy belső ellenség politikai, gazdasági, tudo
mányos-technikai, katonai jellegű, valamint a BM szer
vekre vonatkozó minden olyan hírigényt, amely állam
titok, szolgálati titok vagy egyéb bizalmas értesülés 
megszerzésére irányul;

b) azokat az államtitkokat, szolgálati titkokat, egyéb bi
zalmas jellegű (akár valós, akár valótlan) adatokat, 
amelyek bizonyítottan vagy feltételezhetően a külső 
vagy belső ellenség birtokába jutottak;

c) azoknak az operatív intézkedéseknek főbb mutatóit, 
amelyek " dezinformatív" (valóságos, elváltoztatott, vagy

-  2 -

ÁBTL-4.2.-10-21/20/1967/13



valótlan) adatok célba ju tta tá sa  ú tján  a külső vagy 
belső ellenség aknam unkájának akadályozására, kor
látozására, megelőzésére vagy m egszakítására irá
nyulnak;

/
d) a " dezinformatív" adatok célbajuttatásával elért ered

mény (hatás) értékelését.
r

3. A BM III. Főcsoportfőnökség csoportfönökei, önálló osz
tályvezetői, a budapesti, megyei politikai osztályok veze
tői — az elemző-értékelő feladatok végrehajtásához szük
séges kiegészítő és összehasonlító ismeretek megszerzése 
érdekében — folyamatosan küldjék meg a BM III/4 . Osz
tály vezetőjének azokat az időszakosan vagy ese tenkén t-’ 
készített összefoglaló, statisztikai vagy más elemző jelle
gű jelentéseik (tanulmányaik, stb.) egy példányát,
— amelyek a külső és belső ellenség jellemzésére, tevé

kenységére, tak tikájára , módszereire és eszközeire 
vagy az állambiztonsági munka módszereinek és esz
közeinek alkalmazására vonatkoznak és

>
— általánosítható ismereteket, tapasztalatokat, értékelé

seket tartalm aznak.

4. Az 1., 2. és 3. pontokban előírt adatszolgáltatási kötele
zettség teljesítése a más parancsokban szabályozott je 
lentési kötelezettségek alól nem mentesít.

II.

5. Az 1. és 2. pontokban m eghatározott adatszolgáltatás le
bonyolítása a csoportfőnökségek (osztályok) kinevezett 
vagy megbízott elemző- kódoló tisztjeinek a feladata.

6. Az elemző- kódoló tisztek részére az adatszolgáltatással 
összefüggő ismeretek e lsajátítását és továbbfejlesztését 
a BM III/4. Osztály vezetője köteles szakmai továbbkép
zés és instruálás ú tján  biztosítani.

7. Az elemző- kódoló tisztek kinevezéséről, megbízásáról 
vagy leváltásáról a csoportfőnökök (osztályvezetők) a 
III/4. Osztály vezetőjét minden esetben kötelesek tá jé 
koztatni.

III.

8. A csoportfőnökök és osztályvezetők utasítsák a láren
delt szerveiket, hogy az elemző- kódoló tisztek az adat
lapok és nyilvántartási lapok kiállításához szükséges min-
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den adatot megkapjanak. Ha az adatszolgáltatás teljesí
téséhez a rendelkezésre álló okmány tarta lm a nem elegen
dő, az érin tett  operatív osztály (alosztály) vezetője köte
les az elemző- kódoló tisztnek megadni a szükséges kiegé
szítő adatokat.

9. Adatlapot és nyilvántartási lapot csak írásban rögzített 
és nyilvántarto tt, visszakereshető okmány (jelentés, jkv. 
féljegyzés) alapján szabad kitölteni. Az okmányon az e 
célra rendszeresített bélyegzővel igazolni kell, hogy a 
020/1967. számú BM parancs alapján az adatszolgáltatás 
végrehajtás t nyert. Az adatlapok kitöltése kódszámokkal 
történjék, nyílt szöveg sehol sem szerepelhet; a nyilván
tartási lapokat szó szerinti szövegezésben kell kiállítani.

10. Az adatszolgáltatást az intézkedés végrehajtását, illetve 
az információ megszerzését követő egy héten belül kell 
végrehajtani. Az adatlapokat és a nyilvántartási lapokat 
folyamatosan küldjék meg a III/4. Osztálynak.

11.. Ha a nyilvántartási lapon adatot szolgáltató szerv nem 
tu d ja  minősíteni, hogy az ellenség birtokába ju to tt  adat, 
ill. hírigényének tárgy a  megfelel-e a valóságnak és állam
titkot vagy szolgálati titkot képez, akkor a minősítés — 
a III/4 . Osztály vezetőjének kérésére — az adott szak
területen hatáskörrel rendelkező csoportfőnök köteles
sége.

12. A III/4. Osztály az adatlapokat — nyilvántartásba vétel 
után — küldje meg gépi feldolgozásra a III/V- 4. Osz
tálynak. A nyilvántartási lapokat pedig a III/4. Osztályon 
dolgozzák fel speciális ,,dezinformációs” adattárban .

13. A III/4. Osztály dolgozza ki az elemzéshez szükséges gépi 
program okat. E program ok alapján a III/V - 4. Osztály 
végezze el az adatlapok gépi feldolgozását, amelynek 
eredményét — betervezett időszakonként — adatközlési 
táblákon bocsássa a III/4. Osztály rendelkezésére.

14. A III/V. csoportfőnök biztosítsa a gépi adatfeldolgozás 
személyi és technikai feltételeit.

15. A III/V - 4. Osztály az adatlapokon a feldolgozást sor
szám beütésével jelölje meg. A feldolgozott adatlapokat 
az adatszolgáltató operatív szervekhez — minden hó vé
gén összegyűjtve — a III/4. Osztály útján  kell visszajut
tatni.

16. Az adatszolgáltató operatív szerv a visszaküldött adatla
pokat — az adatfelvételek helyességének ellenőrizhetősé
ge érdekében — hat hónapig köteles tárolni.
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17. A csoportfőnökök és a budapesti, megyei politikai osztá
lyok vezetői szigorúan követeljék meg alárendelt szer
veiktől az adatszolgáltatás pontosságát és őszinteségét.

18. A III/4 . Osztály vezetője az adatszolgáltató operatív szer
veknél — az illetékes csoportfőnökökkel illetve a buda
pesti, megyei politikai osztályvezetőkkel egyetértésben
— időszakonként ellenőrizze az adatszolgáltatási kötele
zettség teljesítését, az adatfelvételek helyességét és szak- 
szerűségét.

IV.

19. A jelen utasítás I. fejezetében m eghatározott adatszolgál
tatások  anyagát a III/4. Osztály a 020/1967. számú BM 
parancsban m eghatározott elemző-értékelő feladatok vég
rehajtásához köteles felhasználni.

20. Az operatív csoportfőnökségek vezetői a szakterületükre 
vonatkozó országos adatokat, a budapesti, megyei politi
kai osztályok vezetői pedig a sa já t szerveik által szolgál
ta to tt  adatok összegezését igényelhetik a III/4. Osztály 
vezetőjétől. A III/4 . Osztály vezetője biztosítsa, hogy az 
elemző-értékelő munka eredményét, a levonható követ
keztetéseket az érin tett szakterületek vezetői — a szüksé
ges mértékben — megismerjék.

21. Az operatív csoportfőnökségek hasznosítsák a III/4. Osz
tály " dezinformációs" ad a t tá rá t  dezinformatív anyagok 
célbaju tta tására  irányuló intézkedéseikben. A III/4. Osz
tály a " dezinformációs" adattá rban  lévő anyagokból csak 
a csoportfőnökök vagy operatív osztályvezetők írásbeli 
megkeresése alapján adhatja  ki (a konkrét intézkedés 
megtervezéséhez vagy folytatásához szükséges m érték
ben és a m eghatározott témakörben):
— az ellenség hírigényeit:
— az ellenség birtokában lévő ismereteket:

— az adott témakörben, korábbi operatív intézkedéssel 
az ellenséghez m ár ,,el ju t ta to t t” valóságos, el változta
to tt  vagy valótlan adatokat.

22. A BM III. Főcsoportfőnökség valamennyi adatszolgálta
tási rendszerének fokozatos egységesítése érdekében a rra  
kell törekedni, hogy az operatív állomány jelentései a 
020/1967. sz. BM parancs végrehajtásához kiadott kód
könyvek kérdés-felelet rendszeréhez igazodjanak. Ezért 
a kódkönyveket — alosztályvezetőkig bezárólag — vala
mennyi központi, budapesti, megyei operatív szerv ren
delkezésére kell bocsátani.
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V.

23. Utasításomat a BM III. Főcsoportfőnökség központi szer
veinél és a budapesti, megyei politikai osztályokon az ope
ratív állománnyal egészében ismertetni kell.

24. Jelen utasítás 1970. januá r  1-én lép hatályba. Egyidejű
leg a 020/1967. számú BM parancs 1967. november 30-i 
végrehajtási u tasítását, az 1968. m ájus 10-én és 1969. 
m ájus 23-án kelt kiegészítéseket, valamint a 05/1969. 
számú belügyminiszterhelyettesi u tasítást hatályon kívül 
helyezem.

> •

RÁCZ SÁNDOR s. k.,
r. vezérőrnagy 

m in iszterhelyettes

Felterjesztem: Miniszter elvtársnak,
Kapják: miniszterhelyettesek,

III. főcsoportfőnökhelyettesek,
III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei, 
önálló és beosztott osztályvezetői,
budapesti, megyei főkapitányok, pol. osztályok vezetői. 

Készült: 135 példányban.
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