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A 12/1990. BM utasítás alapján, a különleges titkosszolgálati eszközök és 
módszerek engedélyezésének átmeneti szabályozásáról szóló 1990. évi X. 
törvény, valamint a bűnügyi operatív figyelő és környezettanulmányozó 
munka közötti összhang - átmeneti, a rendőrségről szóló alkotmányere- 
jű törvény megalkotásáig terjedő időszakig tartó - megteremtése érde
kében kiadom az alábbi

utasítást:

1. A rendőrség bűnügyi operatív figyelő és környezettanulmányozó 
munkájára „A bűnügyi operatív figyelő és környezettanulmányozó 
munka ideiglenes szabályzatául (melléklet) kell alkalmazni.

2. Ez az utasítás a kiadása napján lép hatályba. Rendelkezéseit az érin
tett személyi állománnyal ismertetni kell.

DB. GÁL ZOLTÁN s. k., 

belügyminisztériumi államtitkár
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A BŰNÜGYI OPERATÍV FIGYELŐ ÉS 
KÖRNYEZETTANULMÁNYOZÓ MUNKA 

SZABÁLYZATA

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS FOGALMAK, ALAPELVEK ÉS RENDELKEZÉSEK

1. A bűnügyi operatív figyelés (a továbbiakban: figyelés), mint az ope
ratív felderítő munka titkos módszereinek egyike, a bűnügyi szer
vek speciálisan kiképzett „T” állományú nyomozói által kifejtett 
olyan konspirált tevékenység, melynek során a végrehajtásban részt 
vevő erők, valódi kilétük felfedése nélkül, sajátos technikai eszkö
zök és munkamódszerek alkalmazásával, adatgyűjtés, dokumentá
lás, valamint konspirált intézkedések foganatosítása céljából, meg
határozott időn keresztül vizuálisan figyelemmel kísérik, ellenőrzés 
alatt tartják a bűnüldöző szerveket érdeklő személyeket, jelensége
ket, tárgyakat, objektumokat és területeket.

2. A figyelés során alkalmazott erők, eszközök és taktika alapján a fi
gyelés konspirált, kivételesen - kombináció részeként - demonst
ratív vagy agresszív formában kerülhet végrehajtásra, amely nem le
het ellentétes az 1990. évi X. tv.-ben és az ennek végrehajtásáról 
szóló 2/1990. országos rendőr-főkapitányi intézkedésben foglaltak
kal.

3. A figyelés alapelvei: a törvényesség, a titkosság, a célirányosság, az 
együttműködés, a tervszerűség, a tény- és tárgyszerűség és a doku
mentáltság.

4. A környezettanulmány (a továbbiakban: KT) a bűnügyi operatív fel
derítő munka egyik titkos módszere, a bűnüldöző szervek érdeklő
dési körébe került személyek múltbeli és jelenlegi életkörülménye
it, életvitelét, kapcsolatait, családi, anyagi és egzisztenciális viszo
nyait, jellemét s egyéb fontos körülményeit megállapító jelentés.

5. Az adatszerzés célja, a konkrét feladat - az alkalmazott eszközök 
és taktikai fogások - alapján a KT konspirált, leplezett vagy spe
ciális.
a) konspirált a KT, ha a bűnügyi szervek „T” állományú nyomo

zói által fedőigazolvány felhasználásával, legenda vagy ürügy al
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kalmazásával történik az adatgyűjtés, melynek során a célsze
mély, kapcsolatai és környezetük előtt mindvégig titkokban ma
rad, hogy bűnügyi szerv, milyen célból és konkrétan kinek a sze
mélye iránt érdeklődik;

b) leplezett a KT, ha a konspiráció veszélyeztetése nélkül az adat
gyűjtést végző nyomozó szolgálati igazolványa felmutatásával, a 
rendőrséghez való tartozását felfedve, legenda vagy ürügy alkal
mazásával mindvégig titokban tartja, leplezi az adatgyűjtés ere
deti, valódi célját és az ellenőrzés alá vont személyét;

c) a speciális KT kizárólag konspirált módszerrel, fedőigazolvány 
felhasználásával operatív akciók, kombinációk és más fontos 
operatív feladatok előkészítése érdekében végzett adatgyűjtés és 
konspirált technikai eszközökkel történő dokumentálás.

6. A KT alapelvei: a törvényesség, a titkosság, a teljesség, az ellenőr
zőttség és tárgyilagosság.

7. A BM ORFK Bűnügyi Csoportfőnökség (Főosztály) központi és te
rületi szervei hatáskörébe tartozó, a bűnügyi operatív felderítő mun
kából fakadó figyelési és konspirált KT-feladatokat országos hatás
körrel a BRFK felderítő osztály „T” állományú nyomozói végzik.
Más bűnügyi szervek illetékességi területükön az operatív felderítés 
elrendelésére jogosult vezetők jóváhagyásával készíthetnek leplezett 
módszerű KT-t.

8. A felderítő osztály felügyeletét a BM ORFK bűnügyi csoportfőnök 
és a BRFK vezetője, közvetlen szakmai irányítását a BRFK veze
tőjének bűnügyi helyettese látja cl.

9. A felderítő osztálytól figyelés és KT bevezetését beszervezésre, az 
operatív feldolgozás elrendelésére jogosult vezető igényelheti.

10. A felderítő osztály teljes leterhelése esetén a soron kívül végrehaj
tást igénylő feladatok felmerülésekor - felsőbb vezetői hatáskörök 
kivételével - a BRFK vezetőjének bűnügyi helyettese dönt, hogy 
melyik folyamaiban levő figyelő-, KT-munka terhére teljesíthető az 
újabb igény kielégítése.

11. Az igénylő szervek és a felderítő osztály az együttműködés során 
közösen úgy szervezzék a figyelő- és KT-munka alkalmazását, hogy 
a tevékenység fő iránya a bűnügyileg legfertőzöttebb, legérzékenyebb 
területek, vonalak és objektumok ellenőrzésére, a társadalomra ki
emelten veszélyes, sorozat jellegű, szervezettséget mutató bűncse- 
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lekmények megelőzésére, feldolgozására és a bűnügyi operatív fel
derítő munka egyéb fontos feladatainak elvégzésére irányuljon. Az 
operatív erők, eszközök és módszerek koncentrálásával, rugalmas 
átcsoportosításával gátolják meg a felderítő osztály kapacitásának 
szétaprózását.

12. A figyelést, KT-t igénylő és végrehajtó szolgálatok vezetői rend
szeresen elemezzék, értékeljék az adott terület, vonal vagy objek
tum aktuális bűnügyi operatív helyzetét, a bűnelkövetés új módsze
reit és jellemzőit. A konkrét feladatok végrehajtása után az igény
lő szervek kötelesek visszajelzést adni a felderítő osztály felé, hogy 
a megszerzett adatok, információk és dokumentációk segítették - 
vagy éppen nem befolyásolták, esetleg hátráltatták - a kitűzött 
célok elérését. A tapasztalatokat további tevékenységükben közö
sen hasznosítsák.

13. A figyelő- és KT-munka gyakorlati végrehajtásának fázisaiban az 
operatív alapelvek - különösen a titkosság - érvényesítése az 
igénylő és végrehajtó szervek közös kötelessége. Dekonspiráció ese
tén a kiváltó okokat, körülményeket együttesen vizsgálják ki, annak 
eredményéről és a megtett intézkedésekről mindkét szerv vezetője 
köteles elöljárójának jelentést tenni.

14. A felderítő osztály erői, alegységei és munkaeszközei polgári fedés 
alatt működő, konspirált objektumokban vannak elhelyezve, tevé
kenysége, munkamódszerei, a munka során keletkezett adatok, je
lentések és dokumentációs anyagok államtitkot képeznek, „szigorú
an titkos!” minősítés alá esnek.

15. A figyelés és KT során megszerzett információk, dokumentumok 
operatív bizonyíték jellegűek, azokat nyílt eljárásban nem, vagy csak 
megfelelően legalizálva és jogi erejűvé téve lehet felhasználni.
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II. FEJEZET 
A FIGYELÉS

16. A figyelés általános esetei:
a) olyan magyar vagy külföldi állampolgárságú személyek, csopor

tok tevékenységének, magatartásának ellenőrzésére, akik súlyos 
bűncselekmény előkészítése, elkövetése miatt a bűnügyi szervek 
operatív felderítése alatt állnak;

b) szökésben, illegalitásban lévő bűnözők felkutatására, rejtek- és 
búvóhelyük megállapítására;

c) fontosabb operatív akciók külső biztosítására;
d) a bűnügyileg fertőzött objektumokat, területeket felkereső, ope

ratív szempontból érdekes személyek adatainak konspirált meg
állapítására;

e) személyes találkozók, anyag átadás-átvétel konspirált dokumen
tálására;

f) hálózati személyek, „T”-lakások, bűnözők operatív ellenőrzésére, 
beszervezési jelöltek tanulmányozására;

g) egyéb, operatív szempontból fontos feladatok végrehajtására.

17. A figyelést - amennyiben azt rendkívüli körülmény nem indokol
ja - nem lehet igénybe venni ellenőrizetlen, elsődleges adatok gyűj
tésére, szűrő-kutató feladatok végzésére.

18. Az operatív erők, eszközök és módszerek titkosságának védelme ér
dekében - súlyos következményekkel járó bűncselekmény megaka
dályozását kivéve - a figyelőszolgálat nyílt rendőri intézkedéseket 
általában nem foganatosíthat, ilyen jellegű feladatokat csak rendkí
vüli esetekben, felsőbb vezetői utasításra vagy a BRFK vezetőjének 
bűnügyi helyettese engedélye alapján teljesíthet.

19. A figyelés igénylésének rendje:
a) a figyelést minden esetben az erre a célra rendszeresített szol

gálati jegyen kell igényelni, melyet a 9. pontban megjelölt ve
zetőnek kell aláírnia;

b) a szolgálati jegyet úgy kell továbbítani, hogy az a feladat meg
kezdése előtt legalább 7 munkanappal a felderítő osztály veze
tőjéhez megérkezzen a tervszerű és szakszerű előkészítő-szerve
ző feladatok végrehajtása érdekében. Rendkívüli esetben a szó
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beli igénylést is figyelembe kell venni, ekkor a szolgálati jegyet 
soron kívül kell eljuttatni a felderítő osztály vezetőjéhez;

c) a területi bűnügyi szervek vezetői figyelés bevezetését alkalman
ként legfeljebb 10 naptári napra igényelhetik. Indokolt esetben a
8. pontban felsorolt vezetők az operatív feldolgozás befejezéséig 
hosszabbíthatják meg a figyelési időciklust.

20. A felderítő osztály vezetője - súlyos következményekkel járó bűn
cselekmény megakadályozását kivéve - köteles a végrehajtást meg
tagadni, ha a figyelés igénybevétele nem a feljogosított vezetők által 
és nem a szabályzatban előírtaknak megfelelően történik, egyidejűleg 
köteles jelentést tenni közvetlen parancsnokának.

21. Az igénylő szervek kötelezettségei és feladatai a figyelés előkészítése 
és gyakorlati végrehajtása során:
a) a figyelést igénylő szolgálati jegy elküldése után a feladat megkez

dése előtt a figyelőszolgálat vezetőjét (megbízottját) munka
megbeszélés keretében tájékoztatni kell:

- a célszemély pontos személyi adatairól, személyi számáról, la
kó- és tartózkodási helyeiről, munkahelyéről, foglalkozásá
ról, munkaidő-beosztásáról, használatában levő gépjárművei
ről;

- családi és életkörülményeiről, ismert kapcsolatairól, várható 
mozgásáról, tevékenységéről, jelleméről, szokásairól, ismert 
önellenőrző magatartásáró1;

- a figyelés bevezetésének indokáról, a konkrét feladatokról, az 
elérni kívánt célról;

- a feldolgozás folyamatában korábban foganatosított nyílt vagy 
konspirált intézkedésekről;

- a tervezett nyílt vagy konspirált intézkedésekről;
- egyéb, az operatív alapelvek érvényesülését és a gyakorlati 

végrehajtást befolyásoló lényeges körülményekről;
b) a célszemély konspirált megismertetését, figyelésre történő át

adását az idénylő szervnek kell biztosítania, kivéve ha az ellen
őrzés alá vont személy korábbról ismert a figyelőszolgálat által;

c) a figyelés időszakában az egyéb operatív úton vagy más módon tu
domásra jutott és a gyakorlati végrehajtást segítő, befolyásoló in
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formációkat folyamatosan - indokolt esetben haladéktalanul - 
közölnie kell a figyelést végrehajtó szolgálat vezetőjével (megbí
zottjával) vagy a felderítő osztály ügyeletével.

22. A figyelés időtartama alatt a végrehajtó alegység vezetője (megbízott
ja) rendszeresen - indokolt esetben haladéktalanul - köteles szó
ban tájékoztatni az igénylő szerv vezetőjét vagy a kapcsolattartásra 
kijelölt megbízottját minden olyan körülményről, amely az elérni kí
vánt cél szempontjából jelentőséggel bír.
A figyelést végrehajtó nyomozók napi jelentésében tény- és tárgysze
rűen rögzítsék a térben és időben észlelt eseményeket, szubjektív be
nyomásaikat csak megjegyzés formájában közölhetik. Az ellenőrzés 
során felderített és megállapított mozgó- és lakáskapcsolatok adata
it, valamint a készített dokumentációs anyagokat pótjelentésben rög
zítve kell továbbítani az. igénylő szervekhez.

23. A célszemélyekről szóló, emelkedő sorszámmal ellátott - figyelő - 
jelentéseket általában a tárgynapot követő 48 órán belül, a pótjelen- 
téseket és dokumentációs anyagokat 72 órán belül - rendkívüli ese
tekben soron kívül - kell eljuttatni az igénylő szervekhez. Ettől el
térni csak az igénylő szervvel történt megegyezés alapján lehetséges.

24. A figyelés eredményes végrehajtását akadályozó, illetve zavaró körül
mények bekövetkezése, vagy ilyen következményt kiváltó feladatok 
esetén a felderítő osztály vezetője a munkát szüneteltetheti, megsza
kíthatja, súlyosabb esetben megtagadhatja, ha:
a) a figyelés szakszerű végrehajtásának személyi és tárgyi feltételei 

nem biztosítottak;

b) az adott terep sajátosságai a feladat konspirált végrehajtását ki
zárják;

c) olyan nyílt intézkedésre került sor, mely veszélyezteti a figyelés tit
kosságát;

d) dekonspiráció következett be, vagy arra utaló körülmény gyanúja 
áll fenn.

25. A titkosság alapelvének fokozott érvényesítése érdekében a felde
rítő osztály vezetője színvonalas előkészítő-szervező tevékenységgel 
biztosítsa a figyelés erőinek, eszközeinek a célszemélyek és a kör
nyezel előtti rejtését. Ennek keretében:
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a) figyelési feladatok előkészítése - fedett ügyelő- és tartózkodási 
helyek megszervezése - során működjenek együtt a rendőri társ
szervek, más fegyveres testületek, rendészeti szervek parancsno
kaival és beosztottaival, vegyék igénybe az állami, társadalmi és 
gazdálkodó szerveknél, intézményeknél meglévő hivatalos kap
csolatokat, támaszkodjanak a becsületes, törvénytisztelő, az 
együttműködésre kész és arra alkalmas állampolgárok segítségé
re.

A beépülési helyeken megalapozottan és életszerűen legalizálják 
jelenlétüket a környezet előtt;

b) a bűnügyileg fertőzött és figyelési szempontból frekventált terüle
tek és objektumok hatékony ellenőrzéséhez alakítsák ki és fejlesz- 
szék az állandó jellegű fedett figyelő- és tartózkodási helyek rend
szerét;

c) a figyelési célokra felhasználható pénzügyi keret ésszerű felhasz
nálásával gondoskodjanak a személyi és technikai álcázó eszkö
zök minél szélesebb választékáról, alkalmazásáról és megfelelő 
legalizálásáról.

26. A legfelsőbb államhatalmi, államigazgatási szervek, pártok, egyházak 
épületeit és helyiségeit, valamint vezető tisztségviselőinek lakását fi
gyelési célokra igénybe venni nem lehet. Rendkívüli, különösen in
dokolt esetekben az erre vonatkozó javaslatot a BM ORFK vezetőjé
hez kell felterjeszteni.

27. A figyelési alapelvek gyakorlati érvényesítése, a munka hatékonysá
gának növelése érdekében a felderítő osztályon folyamatosan ele- 
mezni-értékelni kell a figyelt személyek tevékenységét, magatartását, 
a bűnelkövetésre, az ellenőrzés tényének felfedésére, a figyeléstől va
ló elszakadásra irányuló új módszereket, önellenőrző fogásokat.
A tapasztalatok feldolgozásával, a rendelkezésre álló erők, eszközök 
differenciált felhasználásával folyamatosan fejleszteni kell a bűnügyi 
operatív helyzethez legjobban igazodó figyelési metodikát és takti
kát.

28. A figyelőmunka szakszerűségének fokozása, a mennyiségi és minő
ségi mutatók javítása érdekében a felderítő osztály szakmai vezeté
se tegyen, illetve kezdeményezzen intézkedéseket:
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a) a végrehajtó állomány speciális szakmai ismeretei bővítésére, az 
alapfokú képzési rendszer kialakítására;

b) az operatív fegyelem erősítésére, az ésszerű kockázatvállalás 
melletti élet- és vagyonbiztonság szilárdítására, továbbá az úgy
nevezett „minden áron való követés” szemléletének felszámolá
sára;

c) az ellenőrzés alá vont személyek és kapcsolataik operatív érté
kű tevékenysége dokumentáltságának fokozására;

d) figyelőtevékenység végzéséhez szükséges korszerű technikai esz
közök fejlesztésére.

29. A figyelést igénylő szervek a célszerűség és konspiráció szem előtt 
tartásával, a mélységi felderítés és dokumentáltság tekintetében tá
masszanak fokozottabb követelményeket a végrehajtó szolgálattal 
szemben.

- 10 -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/20/1990 /11



III.
A KÖRNYEZETTANULMÁNY

(KT)

30. A KT igénylésének általános esetei:
a) bűncselekmény előkészítése, elkövetése miatt operatív felderítés 

alá vont személyek ellenőrzésére, személyi, tárgyi bizonyítékok 
felkutatására;

b) szökésben, illegalitásban lévő személyek búvóhelyének, rejtekhe
lyének megállapítására;

c) vizsgálati szakban, ha konspirációs okok ezt indokolják;

d) hálózati munka végzésére alkalmas személyek, „K” és „T” lakások 
kiválasztásához, tanulmányozásához, a szervezések előkészítésé
hez;

c) bűnözők, hálózati személyek, „K” és „T” lakások időszakos opera
tív ellenőrzéséhez;

f) operatív akciók, kombinációk, konspirált intézkedések előkészíté
séhez (speciális KT);

g) operatív szempontból fontos objektumok védelme, azok környe
zete megismerése, ellenőrzése érdekében;

h) egyéb operatív szempontból fontos ügyekben.
31. A KT igénylésének rendje:

a) az igénylésre jogosult parancsnokok a konspiráció és a módszer 
védelme, valamint az állampolgárok felesleges zaklatásának elke
rülése érdekében, a KT-k központi nyilvántartásában előzetesen 
ellenőrizzék, hogy a célszemélyről korábban készült-e már KT, és 
az újabb adatgyűjtés indokolt-e;

b) a BRFK felderítő osztálytól igényelt KT-t az erre a célra rend
szeresített szolgálati jegyen kell igényelni, melynek tartalmaznia 
kell:
- a célszemély nevét, születési helyét, személyi számát, anyja ne

vét, ismert állandó és ideiglenes lakhelyeit, tartózkodási he
lyét, munkahelyét, foglalkozását;

- ha készült már róla KT, mikor, melyik szerv által;
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- pontosan meghatározva azokat a kérdéseket, amelyekre az 
igénylő szerv választ kért;

- azokat a címeket, személyeket, ahol és akinél az adatgyűjtést 
kérik, illetve ahol nem lehet eljárni;

- a célszemély ismert kapcsolatai, volt-e büntetve, mikor, miért, 
jelenleg folyik-e ellene büntetőeljárás;

- a rendelkezésre álló és hasznosítható információkat;
- a ledolgozandó ismert kapcsolatokat személyi adatok és lak

cím feltüntetésével;
- a KT elkészítésének határidejét, és név szerint kinek kell meg

küldeni a jelentést;
- egyéb, a gyakorlati végrehajtást befolyásoló lényeges körülmé

nyeket;
c) a szolgálati jegyet úgy kell továbbítani, hogy a kért határidő előtt a 

végrehajtó szolgálatnak legalább 15 munkanap álljon rendelkezé
sére az alapos előkészítő-szervező feladatok és az adatgyűjtés vég
rehajtására. Ettől eltérni csak a 10. pontban meghatározott ese
tekben és módon lehetséges.

32. A pontatlanul, hiányosan kitöltött, vagy jogosulatlanul aláírt szolgá
lati jegyet a KT-zó szerv végrehajtás nélkül küldje vissza az igénylő 
szerv vezetőjének.

33. A KT-zó szolgálat és az igénylő szervek közötti konstruktív együtt
működés keretében az adatgyűjtés titkossága, a felderítés mélyítése 
és munkamódszerek továbbfejlesztése érdekében, a feladat megkez
dése előtt folytassanak személyes munkamegbeszélést.

34. A területi adatgyűjtést általában a célszemélyek lakó- és tartózkodási 
helyei környezetében kell lefolytatni, adatszolgáltatóként a célsze
mélyről sokoldalú ismeretekkel rendelkező, szavahihető állampolgá
rokat kell igénybe venni. A KT-zó nyomozók munkahelyen történő 
adatgyűjtést csak különösen indokolt esetben folytathatnak. A szük
séges információkat a konspiráció betartásával a meglévő egyéb ope
ratív pozíciókon keresztül - hálózat, hivatalos-társadalmi kapcsolat 
- az igénylő szerv szerezze meg.

35. A szolgálati jegyen és a munkamegbeszélésen meghatározott igé
nyek alapján végrehajtott adatgyűjtés után elkészített KT-jelentésnek 
tartalmaznia kell:
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a) a célszemély adatait, lakóhelyeit, foglalkozását, munkahelyét;
b) a KT-nak mi volt a konkrét célja;
c) név, cím és foglalkozás szerint feltüntetett adatszolgáltatókat;
d) családi viszonyokat, rokoni kapcsolatokat, rövid életutat;
e) a múltbeli és jelenlegi erkölcsi magatartást, életvitelt, jellembeli 

tulajdonságokat;

f) a KT célját megerősítő, esetleg azzal ellentétes vagy más opera
tív értékű adatokat;

g) a megadott vagy felderített kapcsolatokra vonatkozó informáci
ókat;

h) egyéb lényegesnek ítélt adatokat;
i) választ kell adni a szolgálati jegyen feltüntetett minden kérdésre, 

amennyiben arra nincs mód, meg kell jelölni annak okait;

j) fel kell tüntetni, hogy az operatív értékű adatok mennyire tekint
hetők ellenőrzöttnek, illetve, ha a szükséges ellenőrzésre konspi- 
rációs okokból nem nyílt lehetőség, az akadályozó körülménye
ket;

k) utalni kell az adatszolgáltatók és a célszemély közötti személyes 
viszonyra;

A KT-készítő nyomozó szubjektív benyomásait, következtetéseit és 
javaslatait a jelentés végén, megjegyzés formájában rögzítheti. A Ki
jelentés másodpéldányán rögzíteni kell a KT-zó nyomozó nevét, 
rendfokozatát, a felhasznált igazolványt és a legenda vagy ürügy rövid 
tartalmát.

36. KT-készítéshez legális adatforrásként felhasználhatók a bűnügyi nyil
vántartások anyagain kívül az igazgatásrendészet, a HM területvédel
mi és hadkiegészítő parancsnokságok és egyéb államigazgatási szer
vek irattáraiban elfekvő adatok is. Az innen származó információkat 
elsősorban az adatgyűjtésre történő felkészüléshez kell hasznosítani, 
a jelentésben csak akkor kell szerepeltetni, ha ezt az igénylő szerv ki
fejezetten kéri.

37. A KT-zó nyomozók által a területi adatgyűjtésre felhasználható fedő
igazolványokról - a beosztottak felkészültségét és az ügy jellegét 
alapul véve - a KT-zó szerv vezetője dönt, az igazolványok beszerzé
se, legalizálása a felderítő osztályvezetőjének a feladata.
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38. Ha a rendőri jelleg felfedése nem jár hátránnyal, a bíróságok, ügyész
ségek és egyéb hatóságok megkereséseihez, a lakosság kérelmeinek 
eldöntéséhez, szabálysértési, engedélyezési ügyekben és általában a 
személyzeti vonalon nem KT-t, hanem „Nyílt rendőri információt” 
kell készíteni, melyre minden rendőri szerv jogosult. Az ilyen jelle
gű információkat csak megbízható, elfogulatlan állampolgártól, más
részt pedig hivatalos véleménykérés útján kell beszerezni.
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IV. FEJEZET
A BŰNÜGYI OPERATÍV FIGYELŐ-

ÉS KT-MUNKÁVAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁS ÉS 
ADATSZOLGÁLTATÁS

39. A figyelésre, KT-ra vonatkozó nyilvántartási adatok kifejezetten ope
ratív érdekeket szolgálnak, a felderítő munkát végző bűnügyi szer
vek részére tájékoztató jellegűek, priuszként nem használhatók fel.

4Ü. A BM ORFK Bűnügyi Csoportfőnökség (Főosztály) központi és te
rületi szervei által igényelt és végrehajtott figyelésre, KT-ra vonat
kozó országos hatáskörben a BRFK felderítő osztály gyűjti, rend
szerezi és tárolja:
a) a hatáskörében figyelés alá vontak személyi adatait, melyekre a 

feladat végrehajtását folyamatba tették, illetve befejezték;
b) a figyelés folyamatában felmerült, megállapított kapcsolatok sze

mélyi adatait;
c) a figyelt személyek tevékenységéről készített jelentések és fotó

dokumentációk másodpéldányait, negatívjait;
d) a saját hatáskörében, illetve a megyei bűnügyi szervek állal KT- 

zás alá vont célszemélyek, s azok ledolgozott kapcsolatainak sze
mélyi adatait;

c) saját hatáskörében és a bűnügyi szolgálatok állal készített KT-je- 
lentések másodpéldányait.

41. A figyelésre, KT-ra vonatkozó adatkérések és adatszolgáltatások 
rendjére külön belügyi rendelkezések az irányadók.

42. Az adatkérés idején foglalkoztatott hálózati személyeknek figyelé
si, KT-anyagait zárt rendszerben kell kezelni, azokról kivonat, má
solat vagy betekintés csak a kapcsolattartó szerv vezetőjének írás
beli hozzájárulása esetén engedélyezhető. A hozzájárulási az irattá
ri anyagot igénylő szerv köteles megszerezni, melyet az alapanyag
gal együtt kell tárolni.

43. A figyelő- és KT-munka hatékonyságának fokozása, a dekonspirá- 
ció elkerülése érdekében a felderítő osztályon címjegyzékbe kell so
rolni:
a) a figyelések végrehajtása során igénybe vett állandó vagy ide

iglenes jellegű fedett figyelő- és tartózkodási helyek adatait;
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b) a KT-készítés során felkeresett adatszolgáltatók adatait. A 
címjegyzékben fel kell tüntetni, hogy ki, mikor, milyen fedéssel, 
milyen legendával vagy ürüggyel járt cl a helyszínen.

A címtárba sorolt adatok, személyek között a bűnügyi szervek lekér
dezést nem végezhetnek, kizárólag belső szakmai érdekeket szolgál
nak.

44. A felderítő osztály nyilvántartását rendszeresen felül kell vizsgálni, 
a szükségtelenné vált anyagokat - figyelési dossziékat, KT-másod- 
példányokal és egyéb adathordozókat - a dátum szerinti utolsó 
igénylő szerv vezetőjének egyetértésével a TÜK szabályai szerint 
meg kell semmisíteni.
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