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BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szám: 10-21/21/1990.
SZIGORÚAN TITKOS!

(visszavonásig)

A BELÜGYMINISZTER
21/1990. BM 

UTASÍTÁSA

a rendőrség bűnügyi szolgálatának hálózati és operatív felderítő 
munkájára vonatkozó átmeneti rendelkezésekről

Budapest, 1990. február 28-án.

A 12/1990. BM utasítás alapján, a különleges titkosszolgálati eszközök és 
módszerek engedélyezésének átmeneti szabályozásáról szóló 1990. évi X. 
törvény, valamint a rendőrség bűnügyi szolgálatának hálózati és operatív 
felderítő munkája közötti összhang megteremtése érdekében, kiadom az 
alábbi

utasítást:

1. A rendőrség bűnügyi szolgálatának operatív felderítő munkájára - 
a további intézkedésig - „A rendőrség bűnügyi operatív felderítő 
munkájának ideiglenes szabályzatá"-t (1. számú melléklet) kell al
kalmazni.

2. A rendőrség hálózati munkájára - a további intézkedésig - „A 
rendőrség bűnügyi hálózati munkájának ideiglenes szabályzatá"-t (2. 
számú melléklet) kell alkalmazni.

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

DR. GÁL ZOLTÁN

Készült: 260 példányban. 
Kapják: elosztó szerint.
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1. számú melléklet

BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

A RENDŐRSÉG BŰNÜGYI OPERATÍV 
FELDERÍTŐ MUNKÁJÁNAK IDEIGLENES 

SZABÁLYZATA
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I.
FOGALMAK, ALAPELVEK, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az operatív felderítés az operatív erők, eszközök és módszerek alkal
mazásával folytatott titkos bűnügyi tevékenység.

2. Az operatív felderítés célja, hogy a társadalom védelme érdekében a 
vonatkozó jogszabályok szerint biztosítsa a bűncselekmények meg
előzését, az előkészületben levő vagy megkezdett bűncselekmények 
véghezvitelének megakadályozását, a bűncselekmény és az ismeret
len vagy elfogatóparancs hatálya alatt álló elkövetők felderítését.

3. Az operatív felderítés feladata a bűncselekmények elkövetésével kap
csolatos, anyagi és eljárásjogi jogszabályoknak megfelelő lények 
megállapítása, az elkövetők személyére, társadalmi veszélyességük 
mértékére, az elkövetést elősegítő okokra és feltételekre vonatkozó 
adatok megszerzése.

4. Az operatív felderítés alapelvei a törvényesség, a titkosság, a célsze
rűség, a tervszerűség és az együttműködés:
a) az operatív felderítést e szabályzatban meghatározott módon, a 

megjelölt célok és feladatok elérése érdekében kell folytatni;
b) az operatív felderítés lénye, az alkalmazott erők, eszközök és 

módszerek külön jogszabályban meghatározott esetek kivételé
vel szolgálati titkot képeznek. Titkosságukat mind a felderítés 
folyamatában, mind azt követően biztosítani kell;

c) az operatív felderítés feladatait az operatív erők, eszközök és 
módszerek kiválasztásával, ezek kombinált felhasználásával, 
összpontosításával a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban 
kell végrehajtani. A felderítő munka alkalmazkodjon az aktuá
lis bűnügyi operatív helyzethez, a bűnözők módszereihez, s el
sősorban a társadalomra fokozott veszélyt jelentő bűncselekmé
nyek és bűnelkövetők ellen irányuljon;

d) az operatív felderítés tervezése során a rendelkezésre álló ada
tok alapján kell meghatározni a feladatok végrehajtásának mód
ját, a végrehajtáshoz szükséges erőket, eszközöket, módszereket 
és azok összehangolt, kombinált alkalmazását;

e) az operatív felderítés feladatainak eredményes végrehajtása érde
kében igényelni kell a különböző rendőri szolgálati ágak együtt- 
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működésót. E szervek vezetői kötelesek intézkedni a felderítést 
folytató operatív szerv jogos igényeinek kielégítésére.

5. Az operatív felderítés egységes folyamat, amelyen belül - nem szük
ségszerűen - az operatív adatgyűjtés és az operatív feldolgozás sza
kasza különböztethető meg.

6. Az operatív felderítés - adatgyűjtés, illetve feldolgozás - forrása 
lehet minden olyan nyílt vagy titkos információ, amely kezdeménye
zésük alapjául szolgálhat.

7. Operatív felderítést az ORFK Bűnügyi Főosztályának Bűnüldözési, 
Gazdaságvédelmi, Megelőzési, a Vizsgálati Főosztály Bűnüldözési 
osztályai; a rendőr-főkapitányságok Bűnüldözési, Gazdaságvédelmi, 
Megelőzési és Vizsgálati szervei, valamint a rendőrkapitányságok 
bűnügyi szervei illetékességi területükön és hatáskörükbe utalt 
ügyekben végezhetnek.
Kivételesen külföldön is folytatható operatív felderítés.

8. Felsőbb szintű bűnügyi szerv vezetője - célszerűségi és összeférhe
tetlenségi okból - alacsonyabb szervtől magához vonhatja az ope
ratív felderítést, illetve alacsonyabb szintű szervet operatív felderí
tés folytatására utasíthat.
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II.
ERŐK, ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK

9. Operatív erők, az operatív felderítésben közreműködő személyek 
összessége:
a) a 7. pontban felsorolt szerveinek nyílt és titkos állománya;
b) a hálózat;
c) a hivatalos és társadalmi kapcsolatok;
d) a szakértők és szaktanácsadók.

10. Az operatív felderítés eszközei:
a) az operatív erőktől származó jelentések, adatok, szakvélemé

nyek;
b) operatív technikai eszközök, rendszabályok;
c) „K” ellenőrzés;
d) krimináltechnikai eszközök;
e) adattárak és nyilvántartások anyaga.

11. Az operatív módszerek olyan titkos eljárási módok, amelyek alkal
mazásával a rendőrség bűnügyi szerveinek nyílt és titkos állománya 
közvetlen végez adatszerzést az adott operatív felderítésben szerep
lő személyek és kapcsolataik életviteléről, mozgásáról, tevékenysé
géről, a bűncselekmények bizonyítékairól, illetve megteremtik az 
adatszerzés feltételeit.
Ezek:
a) a környezettanulmányozás;
b) a figyelés;
c) leplezett meghallgatás;
d) leplezett megtekintés;
e) a titkos kutatás;

12. A 10. pont b) és c) alpontjában és a 11. pont e) alpontjában meg
határozott eszközök és módszer alkalmazására a különleges tit
kosszolgálati eszközök és módszer engedélyezésének átmeneti sza
bályozásáról szóló törvény, illetve az országos rendőrfőkapitány e 
témakörben kiadott parancsának rendelkezései az irányadók.
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III.
AZ OPERATÍV ADATGYŰJTÉS

13. Az operatív adatgyűjtés bűncselekményre vagy bűncselekmény elkö
vetőjére utaló információkat többoldalúan titkosan ellenőrző, adat- 
pontosító, adatkiegészítő tevékenység, amely az operatív feldolgo
zás előkészítése céljából valószínűsítheti, illetve kizárhatja:
a) a bűncselekményre utaló elsődleges információk megbízhatósá

gát és megalapozottságát;
b) a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy kilétét;
c) a bűncselekményre utaló körülmény, ok, feltétel létezését;
d) a személy és a cselekmény társadalmi veszélyességét.

14. Operatív adatgyűjtést akkor kell kezdeményezni, ha az elsődleges 
adatok alapján az operatív feldolgozás elrendeléséről nem lehet 
egyértelműen határozni.

15. Az operatív adatgyűjtés megnyitásának engedélyezését a nyomozó ál
tal készített, a rendelkezésre álló adatok rövid összesítését tartalma
zó jelentésre a közvetlen parancsnok rájegyzi.

16. Az operatív adatgyűjtés elrendelését célzó jelentéshez csatolni kell 
az A, B, C, D és F nyilvántartás adatait és a rendszeresített adatla
pot. Az operatív adatgyűjtés engedélyezésének egyéb kötelező kel
léke nincs.

17. Az engedélyezésre jogosult parancsnok az operatív adatgyűjtésben 
terv készítését rendelheti cl.

18. Az operatív adatgyűjtés anyagát titkosan, csoportszámra iktatott 
dossziéban kell kezelni. Az adatgyűjtés során keletkezett anyagokról 
tartalomjegyzéket kell vezetni.

19. Az operatív adatgyűjtés a 13. pontban foglaltak megállapításáig, de 
legfeljebb 2 hónapig tart. Az adatgyűjtés időtartama indokolt eset
ben egy hónappal meghosszabbítható. A hosszabbítás engedélyezé
sére az elrendelő parancsnok elöljárója jogosult.

20. Ha a rendelkezésre álló idő elteltével a beszerzett anyagok alapján az 
operatív feldolgozás elrendelésének kérdésében egyértelműen nem 
lehet állást foglalni, az adatgyűjtést a 23., illetve 24. pontokra figye
lemmel meg kell szüntetni.
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21. Az operatív adatgyűjtés befejezhető operatív feldolgozássá történő 
átminősítéssel, a nyomozás elrendelésével és megszüntetéssel:
a) Az operatív adatgyűjtést operatív feldolgozássá kell átminősíte

ni, ha:
- az operatív feldolgozás feltételei az adatgyűjtés anyagából 

megállapíthatók,
- az adatgyűjtés tárgyát képező ügyben halaszthatatlan nyomo

zási cselekmény alapján nyomozás elrendelése válik szüksé
gessé és a vizsgálati szakaszban is szükséges az operatív fel
derítő munka folytatása.

b) Az operatív adatgyűjtés nyomozás elrendelésével fejezhető be, 
ha a rendelkezésre álló idő alatt olyan adatok kerülnek felszín
re, amelyek alapján a bűncselekményi és személyi bűnösség ala
pos gyanúja megállapítható, és a vizsgálati szakaszban előrelát
hatóan nincs szükség további operatív felderítő munkára.

c) Az operatív adatgyűjtés megszüntethető intézkedéssel, intézke
dés nélkül.

22. Az operatív adatgyűjtést intézkedéssel kell megszüntetni, ha a meg
levő adatok szabálysértési, fegyelmi eljárás kezdeményezésére, vagy 
megelőző intézkedés foganatosítására elegendőek.

23. Intézkedés nélkül kell megszüntetni az operatív adatgyűjtést, ha az 
ennek keretében lefolytatott adatellenőrzés a bűncselekmény alapos 
gyanúját egyértelműen kizárja, az ellenőrzés alá vont személy elkö
vetőként nem jöhet számításba, illetve az adatgyűjtés olyan eljárás
jogi vagy anyagi jogi akadályt tárt fel, amely alapján büntetőeljárás
ra nem kerülhet sor, továbbá, ha az operatív adatgyűjtésben a meg
lévő adatokon túlmenő ellenőrzésre, előrehaladásra és adatgyűjtés
re nincs mód.

24. Az operatív adatgyűjtés lezárásakor - kivéve az operatív fel
dolgozássá történő átminősítést - az operatív feldolgozásra 
vonatkozó 40-44.-ig terjedő pontokat értelemszerűen alkalmazni 
kell.

25. Az operatív adatgyűjtés lezárása átminősítés esetén az operatív fel
dolgozást elrendelő határozattal, nyomozás elrendelésénél a bünte
tőfeljelentés megtételével, az operatív adatgyűjtés megszüntetésekor 
pedig az ezt indokló zárójelentésnek az engedélyező parancsnok ál
tali jóváhagyásával történik.

- 8 -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/21/1990 /9



IV.
AZ OPERATÍV FELDOLGOZÁS

26. Az operatív feldolgozás a bűncselekmény alapos gyanújának, illetve 
az elkövető kilétének megállapítására irányuló titkos nyomozás, 
amely biztosítja a rejtett bűncselekmények történeti tényállásának és 
bizonyítékainak feltárását, az előkészületben lévő vagy megkezdett 
bűncselekmények megakadályozását, az ismeretlen elkövetők lelep
lezésével és elfogásával felelősségre vonásuk feltételeit, az elkövetés 
okainak megállapításával és kiküszöbölésükre tett javaslatokkal a 
hasonló bűncselekmények megelőzését.

27. Az operatív feldolgozást határozattal kell elrendelni. Operatív feldol
gozás - az ügy jellegétől függően, a nyílt eljárással párhuzamosan, 
vagy ennek eredménytelen lezárása után - is folytatható.

28. Operatív feldolgozás elrendelésére jogosultak:
a) az országos rendőrfőkapitány;
b) az országos rendőrfőkapitány helyettese;
c) az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi, illetve Vizsgálati Fő

osztály vezetője;
d) az ORFK Bűnügyi Főosztály Bűnüldözési, Gazdaságvédelmi, 

Megelőzési és a Vizsgálati Főosztály Bűnüldözési osztályvezetői;
c) a rendőrfőkapitányok;
f) a rendőrfőkapitányok közrendvédelmi (bűnügyi) helyettesei;
g) a rendőr-főkapitányságok bűnüldözési, gazdaságvédelmi, megelő

zési, vizsgálati szerveinek vezetői;
h) a rendőrkapitányságok vezetői;
i) a rendőrkapitányságok bűnügyi szervének vezetői.

29. Az operatív feldolgozás általános elrendelési joga a 28. pont g), h), i) 
alpontokban megjelölt vezetőket illeti meg, a fogdában és a bünte
tés-végrehajtási intézetekben folytatott operatív felderítő munka 
szabályozásánál tett kivételekkel.

30. A rendőrfőkapitány közrendvédelmi (bűnügyi) helyettese az enge
délyező azokban az ügyekben, amelyeknek nyomozása nem a rend
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Őrség, hanem más nyomozó hatóság hatáskörébe tartozik, de az ope
ratív feldolgozás indokolt.

31. Az operatív feldolgozást általában az elrendeléstől számított 6 hó
napon belül be kell fejezni.

32. Az operatív feldolgozás határideje két alkalommal - 6-6 hónappal 
- meghosszabbítható. A hosszabbítás engedélyezése indokolt írás
beli javaslatra történik.

33. A határidő meghosszabbítására jogosultak
a) első alkalommal:

- a rendőrkapitányok, ha az operatív feldolgozás elrendelését a 
28. i),

- a rendőrfőkapitányok közrendvédelmi (bűnügyi) helyettesei, 
ha az elrendelést a 28. g) és h),

- a rendőrfőkapitány, amennyiben az elrendelést a 28. f),
- az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi, illetve Vizsgá

lati Főosztály vezetője, ha az elrendelést a 28. d),
- az országos rendőrfőkapitány, ha az elrendelést a 28. b), c) és

e) alpontokban meghatározott vezetők engedélyezték.
b) második alkalommal:

- a rendőrfőkapitány közrendvédelmi (bűnügyi) helyettese, ha 
az elrendelési a 28. i),

- a rendőrfőkapitány, ha az elrendelést a 28. g) és h),
- az országos rendőrfőkapitány helyettese, ha az elrendelést a 

28. d) és f),
- az országos rendőrfőkapitány, ha az elrendelést a 28. b), c) és

e)
alpontokban megjelölt vezetők engedélyezték.

c) Indokolt esetben az operatív feldolgozás határidejének minden 
további meghosszabbítása az országos rendőrfőkapitány hatás
körébe tartozik.

34. A szándékos élet elleni, továbbá a kiemelkedően nagy társadalmi 
veszélyességű egyéb bűncselekmények ismeretlen elkövetőinek fel
derítésére kezdeményezett operatív feldolgozás határideje a tettes 
kilétének megállapításáig, elfogásáig, illetve az adott bűncselekmény 
elévüléséig; az ilyen bűncselekmények szökésben levő elkövetőinek 
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elfogása érdekében folytatott operatív feldolgozás a kiszabott bün
tetés végrehajthatóságának elévüléséig tart.

35. Amennyiben az operatív feldolgozás eredményeként nyomozást ren
deltek cl, illetve az ismeretlen elkövetőt felderítették vagy elfogták, 
és a vizsgálat időszakában szükséges az operatív felderítő munka, az 
operatív feldolgozás határideje minden további intézkedés nélkül a 
nyomozás befejezéséig tart.

36. Az operatív feldolgozást elrendelő határozathoz csatolni kell:
a) az operatív feldolgozást megelőző operatív adatgyűjtés teljes 

anyagát;
b) az A, B, C, D és F adattárból, a környezettanulmányok és figye

lési anyagok nyilvántartásából beszerzett adatokat;
c) rendszeresített adatlapokat;
d) ha a tettes ismeretlen volta miatt, vagy bizonyítottság hiánya mi

att megszüntetett büntetőügyben utólag kerül sor operatív fel
dolgozás elrendelésére, a nyomozást megszüntető határozatot;

e) az operatív feldolgozás tervét.
37. Az operatív feldolgozás tervének jóváhagyására az elrendelést en

gedélyező parancsnok jogosult.
38. Az operatív feldolgozás felfüggeszthető, ha:

a) az operatív feldolgozás realizálása valamely külső szerv vizsgá
latának függvénye;

b) olyan körülmény áll fenn, amely az operatív feldolgozás folytatá
sát tartósan gátolja.

39. Az operatív feldolgozás felfüggesztése írásbeli határozattal történik. 
Ezt az elrendelésre, illetve az adott időpontban a határidő meg
hosszabbítására jogosult parancsnok hagyja jóvá. A felfüggesztés ide
je a felfüggesztés okának megszűntéig tart.

40. Az operatív feldolgozás lezárása befejezéssel és megszüntetéssel tör
ténhet.

41. Az operatív feldolgozás befejezhető, ha:
a) a nyomozást elrendelték;
b) az ismeretlen elkövetőt felderítették, az elfogató parancs hatálya 

alatt állót elfogták;
c) tárgyi eljárást kezdeményeztek.
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42. Az operatív feldolgozás megszüntetése történhet intézkedéssel és in
tézkedés nélkül.

43. Az operatív feldolgozást intézkedéssel kell megszüntetni, ha:
a) a cselekmény szabálysértés;
b) az elkövető felelőssége nem büntetőjogi, hanem egyéb jellegű;
c) a büntetőjogi felelősségre vonásnak törvény szerinti akadálya áll 

fenn, de az ügyben egyéb intézkedést tettek;
d) megelőző intézkedést tettek.

44. Intézkedés nélkül kell megszüntetni az operatív feldolgozást, ha:
a) az elkövetett cselekmény nem bűncselekmény;
b) az ismeretlen elkövetőt nem tudták felderíteni;
c) a bizonyításhoz szükséges adatokat az operatív feldolgozás nem 

biztosította;
d) büntethetőséget kizáró vagy megszüntető ok áll fenn, és jelle

génél fogva intézkedés nem szükséges;
e) az elkövető véglegesen külföldre távozott és a büntetőeljárás 

megindítása vagy egyéb intézkedés foganatosítása célszerűtlen.
45. Az intézkedés nélküli megszüntetések 44. a), b), c) alpontok szerinti 

eseteiben az operatív feldolgozást végző szerv vezetője köteles meg
vizsgálni az eredménytelenség okát és intézkedni ennek megszünte
tésére.

46. Az operatív feldolgozás lezárása az engedélyező parancsnok által jó
váhagyott határozattal történik.

47. Az operatív feldolgozás lezárásakor összefoglaló jelentésben elemez
ni és értékelni kell a feldolgozás eredményét, az erők, eszközök és 
módszerek alkalmazását, illetve az eredménytelenség okát. A jelen
tés tartalmazza a tényállási, a személyi és tárgyi bizonyítékok felsoro
lását, felhasználásuk javasolt módját és szükség szerint azokat az in
dokokat, amelyek miatt a vizsgálat időszakában az operatív feldolgo
zást folytatni kell. Mellékletként csatolni kell a realizálási tervét.

48. Az operatív feldolgozás lezárásakor a dossziéban el kell helyezni:
a) a büntetőfeljelentést;
b) a büntetőeljárás lefolytatásáról szóló összefoglaló jelentést, - a 

vizsgálótisztnek az operatív feldolgozásról készített értékelését, 
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feljegyzést arról, hogy hány B és T lap került kiállításra, milyen 
bűncselekmények miatt;

c) a börtön- és fogdafelderítés során keletkezett anyagokat;
d) a szabálysértési, fegyelmi határozat másolatát;
c) a megelőző intézkedésről szóló jelentést, a figyelmeztető levelet 

vagy szignalizációt;
f) az eredménytelenség vizsgálatáról szóló parancsnoki jelentést;
g) rendszeresített adatlapot.

49. Az operatív és a vizsgálati szervek mind a felderítés, mind a reali
zálás időszaka alatt kötelesek az eredményes tevékenység érdeké
ben együttműködni. Az operatív szerv vezetője, vagy felhatalmazás 
alapján ennek megbízottja tájékoztatja a vizsgálati szerv vezetőjét, 
illetve megbízottját a folyamatban levő operatív feldolgozásról, az 
operatív feldolgozás irataiba betekinthet, azt tanulmányozhatja. Az 
ügy ténybeli és jogi megítéléséhez szükséges álláspontját kifejtheti, 
javaslatot tehet, az alapos gyanú megállapításához szükséges szemé
lyi és tárgyi bizonyítékok beszerzésére, a nyomozás elrendeléséhez 
és a bizonyításhoz szükséges operatív intézkedések foganatosításá
ra.

50. A vizsgálati szervek az operatív úton feltárt bűncselekményekben 
tett büntetőfeljelentést a Be. szabályainak az együttműködés alap
elvének megfelelően kötelesek elbírálni. Az operatív és vizsgálati 
szervek közötti eltérő vélemények esetén rendőrkapitányságon be
lül a rendőrkapitány, ugyanazon rendőr-főkapitánysághoz tartozó 
szervek esetében a rendőrfőkapitány közrendvédelmi (bűnügyi) he
lyettese, a különböző rendőr-főkapitányságokhoz tartozó szervek
nél, illetve az ORFK osztályainál az országos rendőrfőkapitány he
lyettese dönt a vitás kérdésekben.

51. Az operatív feldolgozás megszüntetése nem akadálya annak, hogy 
az ügyben később újabb operatív feldolgozást kezdeményezzenek.

52. Az operatív feldolgozás során folytatott tevékenységet az illetékes 
parancsnokok rendszeresen kötelesek ellenőrizni. A megállapítása
ikról készült feljegyzést az operatív feldolgozási dossziéba kell elhe
lyezni.
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V.
A RENDŐRSÉGI FOGDÁBAN ÉS A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 

INTÉZETEKBEN FOLYTATOTT OPERATÍV FELDERÍTÉSRE 
VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

53. A szabályzat rendelkezéseit a rendőrségi fogdákban és a büntetés
végrehajtási intézetekben folytatott operatív felderítések esetén az e 
fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

54. Operatív felderítés a rendőr-főkapitánysági fogdákban és a büntetés
végrehajtási intézetekben fogva tartottak személyére és tevékenysé
gére folytatható.

55. A fogva tartottakkal kapcsolatos operatív felderítés feladata megálla
pítani:
a) a fogva tartásukat megelőzően elkövetett, még le nem leplezett 

bűncselekményeket, annak bizonyítékait és az ismeretlen bűn
társakat;

b) a büntetés-végrehajtási intézetben elkövetett bűncselekménye
ket, bűntársakat, bűnügyi szempontból figyelmet érdemlő bör
tönkapcsolatokat;

c) a rendőrségi fogda és a büntetés-végrehajtási intézet biztonságát, 
rendjét fokozottan veszélyeztető cselekményeket, azok előké
születeit;

d) a fogva tartottak szabadulása utáni időre tervezett bűncselekmé
nyeit.

56. Az operatív felderítésre - operatív adatgyűjtés és feldolgozás - el
rendelésére az Országos Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Főosztály 
Bűnüldözési és Központi Vizsgálati Osztálya, a rendőr-főkapitánysá
gok vizsgálati szervei vezetői jogosultak. Az operatív felderítés telje
sítése az irányításuk alá tartozó fogda- és börtönelhárító tisztek fel
adata, akik az illetékességi területükön levő rendőr-főkapitánysági 
fogdákban, illetve büntetés-végrehajtási intézetekben végzik munká
jukat.

57. A fogva tartottakkal kapcsolatos operatív felderítés elrendelése saját 
kezdeményezés alapján, vagy megkeresésre történik.
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58. Az 56. pontban meghatározott elrendelésre jogosultak a saját kez
deményezésű operatív felderítések esetében a III. és IV. fejezetben 
foglaltak szerint járnak cl.

59. A megkeresésre teljesített operatív felderítés esetén, továbbá, ha a 
tervezett operatív felderítést más szerv által folytatott operatív fel
derítés előzte meg, külön elrendelésre intézkedni nem kell.

60. Az 56. pontban felsorolt elrendelésre jogosultak a megkeresésre tel
jesített operatív felderítés esetén a folyamatban levő operatív fel
derítés irataiba betekinthetnek, azt tanulmányozhatják. Egyéb vo
natkozásban a megkeresés szabályai szerint járnak cl.

61. A megkeresés alapján felderítés alá vont fogva tartottakról és ügyük
ről a megkeresett szervnél a TÜK szabályok szerint dossziét kell fel
fektetni, amelyre rá kell vezetni:
a) a megkeresés tárgyát;
b) a megkereső rendőri szerv megnevezését;
c) a folyamatban levő operatív felderítés számát;

62. Ha fogdában vagy büntetés-végrehajtási intézetben operatív erő, esz
köz, módszer alkalmazására olyan ügyben kerül sor, amelyben más 
bűnügyi szerv operatív felderítést folytat, ezt a operatív felderítés 
szerves részének kell tekinteni, és az anyagot a felderítést folytató 
szervnek meg kell küldeni.

63. Ha fogdában vagy a büntetés-végrehajtási intézetben folytatott ope
ratív felderítés adatai különböző bűnügyi szervek megkeresését te
szik szükségessé, a tevékenység koordinálása az ORFK Vizsgálati 
Főosztály feladata.

64. A fogva tartott más büntetés-végrehajtási intézetbe való áthelyezé
se esetén a megkereső szervvel folytatott előzetes megbeszélés alap
ján dönteni kell a megkeresésnek és a keletkezett anyagoknak az 
illetékes szervhez történő továbbításáról.

65. A megkeresésre végzett operatív felderítést be kell fejezni, ha:
a) azt a megkereső szerv kéri;
b) a fogva tartott szabadul;
c) a megkeresést teljesítették.

66. E fejezet rendelkezései nem korlátozzák a vizsgálati szerveknek azt 
a jogát, hogy fogdaügynököt vagy börtönügynököt a hálózati mun
kára vonatkozó szabályok szerint egyébként is alkalmazzon.
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67. Egyes operatív eszközök alkalmazásának konkrét körülményeit és 
módját elkerülhetetlenül szükséges esetekben és mértékben az IM 
Büntetés-végrehajtás országos parancsnoka és az általános helyette
se vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka és szervezetsze- 
rű helyettese megismerheti.
Erre a rendőr-főkapitányság vizsgálati szerve előterjesztése alapján a 
rendőrfőkapitány ad engedélyt.
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VI.
MEGKERESÉSEK ÉS EGYÉB ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

68. Ha a bűnügyi szerv az operatív felderítés során valamely lényeges 
feladatot saját hatáskörében megoldani nem tud, a feladat teljesíté
se céljából más bűnügyi operatív szervhez fordulhat.

69. A megkeresett szerv a kért feladatot köteles a legrövidebb időn, de 
legkésőbb 30 napon belül teljesíteni.

70. Folyamatos tevékenység igénylése esetén - ha azt más parancs nem 
korlátozza - a tevékenységet a megkereső szerv által megjelölt ide
ig kell folytatni.

71. A megkeresett szerv:
a) ha a feladatot egyáltalán nem tudja teljesíteni, a megkeresés ér

kezésétől számított 8 napon belül köteles erről a megkereső 
szervet értesíteni;

b) ha a feladatot csak korlátozottan tudja teljesíteni, a megkereső 
szervvel történt megbeszélés után, az igények és lehetőségek sze
rint kell azt végrehajtani.

72. A megkeresett szerv rendelkezésére kell bocsátani mindazokat az 
adatokat, amelyek a megkeresésben megjelölt tevékenység - alapel- 
veinek megfelelő - maradéktalan teljesítéséhez szükségesek.

73. Az operatív felderítés anyaga kérelemre vagy saját kezdeményezésre 
más bűnügyi szervnek átadható.

74. Azonos rendőr-főkapitánysághoz tartozó bűnügyi szervek között az 
átadás-átvétel az ebben érintett szervek vezetőinek (elrendelést en
gedélyező parancsnok) megállapodásán alapul. Véleményeltérés 
esetén a rendőrfőkapitány közrendvédelmi (bűnügyi) helyettese 
dönt.

75. A különböző rendőr-főkapitányságokhoz tartozó bűnügyi szervek 
operatív felderítési anyagának átadás-átvételét a rendőrfőkapitány 
közrendvédelmi (bűnügyi) helyettese engedélyezi. Véleményeltérés 
esetében az országos rendőrfőkapitány bűnügyi főosztály vezetője 
dönt az átadás-átvétel kérdésében.

76. Az operatív felderítés anyagába betekinthet a felderítő munkát foly
tató nyomozón és annak elöljáróin kívül a felhatalmazást tartalma
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zó nyílt paranccsal rendelkező, vagy olyan személy, akinek ilyen irá
nyú kérelmét az illetékes parancsnok engedélyezte.
Illetékesnek azt a parancsnokot kell tekinteni, aki az adott szervnél 
operatív felderítés elrendelésére jogosult.

77. Ha az operatív felderítés folyamán szakértő vagy szaktanácsadó be
vonása válik szükségessé, azokat az anyagokat (okmányok, bizony
latok, írásminta, ujjnyomat stb.) lehet rendelkezésre bocsátani, ame
lyek véleményalkotáshoz szükségesek, és nem sértik a konspiráció 
szabályait.

78. A befejezett és megszüntetett operatív felderítések anyagát 5 év el
teltével selejtezni kell. A nyomozás elrendelésével lezárt operatív 
felderítési anyagok selejtezési ideje a megállapított bűncselekmény, 
illetve a kiszabott büntetés végrehajtásának elévüléséhez igazodik. 
A selejtezési eljárásban az operatív felderítést végző szerv képviselő
je részt vesz. A szerv vezetője indokolt esetben a selejtezhető anya
gok visszatartását rendelheti el.

79. Amennyiben az operatív felderítés során kétséget kizáróan megálla
pították a bűncselekmény gyanújának hiányát, a keletkezett anyag 
azonnal selejtezhető.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!
2. számú melléklet
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A RENDŐRSÉG BŰNÜGYI HÁLÓZATI MUNKÁJÁNAK
IDEIGLENES SZABÁLYZATA



I.
A RENDŐRI HÁLÓZATI MUNKA ÁLTALÁNOS ELVEI

A rendőrség bűnügyi szervei hálózati munkájának célja, hogy a hálózat 
tagjainak bevonásával titkosan segítse elő a bűnözők elleni harcot, a kü
lönböző bűnüldözési feladatok végrehajtását, így különösen:

- a bűncselekmények megelőzését, megszakítását és felderítését;
- a közrend és közbiztonság szilárdítását;
- a közösségi tulajdon védelmét;
- az állampolgárok személyének és javainak megóvását;
- a bűncselekményeket elősegítő okok és körülmények felderíté

sét, megszüntetését.
A bűncselekmények megelőzésének, megszakításának és felderítésének, 
a bűnözők közé való behatolás operatív erőinek legfontosabbika a háló
zat. A rendőri bűnügyi hálózati munkát, a hálózat megszervezésének és 
felhasználásának módját jelen szabályzat határozza meg.

A)
A bűnügyi hálózati munka szükségessége és alapkövetelménye

1. A bűnözők cselekményeiket igyekeznek titokban előkészíteni és vég
rehajtani. Céljuk, hogy a bűncselekmények elkövetését, kilétüket és 
módszereiket leplezzék. A bűnözés elleni harcban a rendőrség bű
nügyi szerveinek ezért a nyílt nyomozási módszerekkel együtt szük
ségszerűen alkalmazniok kell operatív erőket, eszközöket és mód
szereket. A titkos és nyílt intézkedések megfelelően összehangolt - 
gyakran párhuzamos - alkalmazása biztosítja a bűnüldöző munka 
eredményességét. Mindenkor a leggyorsabban, legegyszerűbben és 
legcélravezetőbben felhasználható erők, eszközök és módszerek al
kalmazására kell törekedni.

2. A bűnözés elleni harcban felhasználható operatív erők között - sa
játosságainál fogva - elsődleges helyet foglal el a hálózat. Felhasz
nálása elősegítheti a bűnöző elemek és csoportok megismerését, 
szándékaik, terveik feltárását, bűncselekmények végrehajtásának 
megelőzését és megakadályozását, az elkövetett bűncselekmények 
felderítését, a bizonyítékok felkutatását és összegyűjtését.

3. A hálózati munka alapelvei:
a) a törvényesség alapelve azt jelenti, hogy a hálózati munka a rend

őrség bűnügyi szerveinek megengedett tevékenysége, másrészt, 
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hogy a tevékenységet csak jelen szabályzatban meghatározott cé
lok érdekében és módon szabad folytatni, amennyiben a szüksé
ges információk másként nem szerezhetők meg.

b) A konspiráció a hálózati munka titkosságának megóvása érdeké
ben végzett tudatos tevékenység, amely magában foglalja a háló
zat tagjainak, az alkalmazott más operatív erőknek, eszközöknek 
és módszereknek a védelmét.

c) Céltudatosság, célszerűség
Céltudatos a hálózati munka akkor, ha azt a szükséges helyen és 
mértékben alkalmazzák és az információ más módon nem szerez
hető meg. Célszerű abban az esetben, ha segítségével a bűncse
lekmények megelőzése, megszakítása és felderítése a leggyor
sabban és legeredményesebben megvalósítható.

d) A tervszerűség a bűnügyi előrejelzések elemzése és értékelése 
alapján a hálózati munka irányára, a hálózat fejlesztésére és tele
pítésére vonatkozó célkitűzés.

e) Az aktív jelleg
A bűnüldöző szervek kezdeményezése alapján a hálózatnak ru
galmasan, gyorsan, hatékonyan kell megoldani a bűncselekmé
nyek megelőzésével, megszakításával és felderítésével kapcsola
tos feladatokat.

4. A hálózati munka személyi feltételei:
a) Hálózati munkát az ORFK Bűnüldözési, Gazdaságvédelmi, Meg

előzési és Vizsgálati Osztályainak, a rendőr-főkapitányságok 
bűnüldözési, gazdaságvédelmi, megelőzési és vizsgálati szervei
nek, a rendőrkapitányságok bűnügyi osztályainak (csoportjai
nak) alapos szakmai ismeretekkel rendelkező, e munkára kijelölt 
nyomozói végeznek, akik az operatív szabályzatokból, paran
csokból eredményes vizsgát tettek.
A bűnügyi operatív helyzettől függően a rendőr-főkapitány az ak
cióalegységek fenti követelményeknek megfelelő vezetőit és be
osztottjait hálózati munka végzésére utasíthatja.

b) Az illetékes vezetők a hálózati munkát közvetlenül és közvetett 
módon, fokozottan ellenőrizzék, biztosítsák a kapcsolattartói ál
lomány stabilitását.
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c) Próbaszolgálatos nyomozók beszervezést, kizárást, kapcsolat-új- 
rafelvételt nem végezhetnek, és a hálózat tagjaival kapcsolatot 
nem tarthatnak.

5. A hálózat fogalma, feladatai és szervezése
A hálózat a rendőrség bűnügyi szerveivel titkos együttműködésre lé
pő azon személyek összessége, akik a bűnügyi szervek irányításával 
folyamatosan és szervezetten közreműködnek a bűncselekmények 
megelőzésében, megszakításában és felderítésében.

6. A hálózat feladatai:
- kutatni és felderíteni a rejtett bűncselekményeket és azok elköve

tőit;
- jelezni személyek, csoportok bűnöző vagy bűnözésre utaló tevé

kenységét;
- feltárni azokat a személyi és tárgyi okokat, körülményeket és le

hetőségeket, amelyek a bűnözést elősegíthetik;
- felkutatni az eljárás során felhasználható személyi és tárgyi bizo

nyítékokat;
- megelőzni a tervezett, megszakítani a már folyamatban lévő 

bűncslekményeket;
- részben vagy teljesen felderíteni a rendőrség tudomására jutott 

bűncselekményeket; segíteni az ismeretlen elkövetők kilétének 
megállapítását; támogatni a bűnügyi szerveket a szökött bűnö
zők felkutatásában;

- segítséget nyújtani a bűnelkövetési módszerek megismerésében.
7. Hálózatot céltudatosan kell szervezni

A hálózatszervezés az a tervszerű, céltudatos és célszerű tevékenység, 
amelynek során a bűnügyileg fertőzött és veszélyeztetett vonalakon, 
területen vagy konkrét ügyben a bűnelkövetés megelőzése, megszakí
tása, a bűncselekmények felderítése, személyek és bűnöző csoportok 
figyelemmel kísérése érdekében arra alkalmas jelöltet beszerveznek, 
vagy meglévő hálózati személyt bevezetnek.

8. A hálózat szervezése
- vonalas,
- területi elv alapján vagy
- konkrét bűncselekmény felderítése érdekében történhet.
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II.
A HÁLÓZAT FELHASZNÁLÁS SZERINTI OSZTÁLYOZÁSA,
A BESZERVEZÉS KORLÁTAI ÉS A HÁLÓZAT TAGJAINAK

JOGI HELYZETE

A)
A hálózat felhasználás szerinti osztályozása

9. A rendőrség bűnügyi szerveinek hálózata az alábbiakból áll:
a) Az ügynök a rendőrség bűnügyi szerveivel határozott vagy hatá

rozatlan ideig, személyes érdekből, ellenszolgáltatásért vagy 
anélkül megállapodás alapján együttműködő személy, aki körül
ményeinél fogva alkalmas meghatározott bűnügyi feladatok el
végzésére;

b) a rezidens olyan személy, aki a kapcsolattartó felügyeletével irá
nyítja és foglalkoztatja a hozzá kapcsolt ügynököket, a tőlük ka
pott információkat a kapcsolattartónak továbbítja;

c) a találkozási (T) lakástulajdonos az a személy, aki anyagi ellen
szolgáltatásért vagy anélkül a tulajdonában, használatában vagy 
rendelkezése alatt álló lakást, lakrészt, helyiséget a rendőrség 
bűnügyi szerveinek - találkozások lebonyolítása céljából - 
megállapodás alapján rendelkezésre bocsátja.

B)
A hálózatszervezés tilalmai és korlátai

10. Tilos beszervezni:
a) politikai pártok tisztségviselőit;
b) a társadalmi, a tudományos és kulturális élet kiemelkedő sze

mélyiségeit;
c) az állami és társadalmi szervezetek vezetőit;
d) a 18 éven aluliakat;
e) a fegyveres erők, a fegyveres testületek és rendészeti szervek sze

mélyi állományát (kivéve a büntetés-végrehajtás hivatásos állo
mányának tagjait, rezidensi minőségben);

f) egyházi személyt;
g) bűnszövetség vezetőjét, súlyos bűncselekmények elkövetőit és 

felbujtóit.
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11. Nem szervezhető találkozási lakás:
a) pártok épületében, pártok tisztségviselőinek lakásán;
b) az állami, társadalmi és kulturális élet, valamint a társadalmi 

szervezetek vezetőinek lakásán és hivatali helyiségeiben;
c) országgyűlési képviselők lakásán;
d) fegyveres erők, a rendőrség, és a büntetés-végrehajtás hivatásos 

állományú tagjainak lakásán;
e) a BM szervek hivatalaiban;
f) ügyészségek, bíróságok hivatalos helyiségeiben;
g) egyházi épületekben;
h) diplomáciai testületek által bérelt vagy tulajdonukban lévő hi

vatali és magánépületekben;
i) külföldi gazdasági kirendeltségek helyiségeiben;
j) katonai vagy katonai jellegű objektumokban;
k) külföldi állapolgárok lakásán.

12. Tilos beszervezést végrehajtani:
a) pártok, társadalmi szervezetek hivatali helyiségeiben, egyházi 

épületekben;
b) állami, társadalmi és gazdasági szervek vezetőinek hivatali he

lyiségeiben, lakásán;
c) a honvédség hivatali helyiségeiben és katonai objektumokban;
d) a jelölt lakásán (kivéve a T-lakástulajdonost);
e) a nyomozó lakásán;
f) találkozási, konspirált lakásban.

C)
A hálózat tagjainak jogi helyzete

13. A hálózati személy utasításra végrehajtott cselekedetéért az illeté
kes rendőri szerv felelős.

14. A hálózat tagja kártérítési igénnyel léphet fel, ha feladatai előírás 
szerinti végrehajtása következtében anyagi károsodást, vagy egyéb 
hátrányt szenvedett. A kártérítést az illetékes rendőri szervnek kell 
kezdeményezni és biztosítani, ha a hálózat tagja feladatának telje
sítése közben elhalálozik vagy megsérül. A végrehajtás külön utasí
tásban meghatározott módon történik.
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15. A hálózat azon tagját, aki huzamosabb ideig eredményesen dolgo
zik, szükség szerint és a lehetőségektől függően segíteni kell lénye
ges egzisztenciális problémáinak megoldásában.
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III.
A BESZERVEZÉS ALAPJAI, A KIVÁLASZTÁS, 

TANULMÁNYOZÁS ÉS A BESZERVEZÉS SZABÁLYAI

A)
A beszervezés alapjai

16. Hálózati személy beszervezése a következő alapok szerint történhet:
a) Anyagi érdekeltség alapján szervezhető be az, aki e tevékenysé

get rendszeres anyagi juttatásért vállalja.
b) Egyéb érdekeltség alapján szervezhető be az, aki e tevékenysé

get a rendőrség hatáskörébe tartozó, büntetőjogi vonatkozással 
nem bíró egzisztenciális vagy más érdekeinek érvényesítése mi
att vállalja.

c) Lojális alapon vonható be a hálózati munkába az az állampol
gár, aki saját egzisztenciális érdekében vagy egyéb indíttatásból 
vállalja a rendőrséggel való együttműködés titkos formáját.

17. A fenti alapok csak a titkos együttműködésbe való bevonás lehető
ségét teremtik meg. A kapcsolattartás során az együttműködés alap
ja módosulhat.

B)
A kiválasztás, tanulmányozás és beszervezés szabályai

18. A kiválasztás az a tevékenység, amelynek során meghatározott vo
nalon, területen, konkrét ügyben bűnügyi feladatok végzésére alkal
mas jelöltet keresünk.

19. A tanulmányozás titkos tevékenység, amelynek célja:
a) megismerni a jelölt előéletét, tulajdonságait, képességeit, csalá

di, személyi körülményeit, életmódját és hírszerzési lehetőségét;
b) felderíteni kapcsolatait, a bűnözőkhöz való viszonyát;
c) megállapítani azt, hogy a jelölt beszervezésére és foglalkoztatá

sára milyen lehetőség van.
20. A beszervezés előtt a javaslatot készítő nyomozó és közvetlen elöl

járója a jelöltet személyesen köteles megismerni.
21. A jelölt kiválasztásánál és tanulmányozásánál figyelemmel kell len

ni a beszervezés célszerűségére (lásd: 3/c. pont), a jelölt alkalmas
ságára, megbízhatóságára és a beszervezés lehetőségére.
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- Az alkalmasság azt jelenti, hogy a jelölt rendelkezik, a feladatok 
megoldásához szükséges személyi tulajdonságokkal és hírszerzé
si lehetőségekkel.

- Személyi tulajdonságok körében vizsgálni kell a jelölt értelmi ké
pességét, az általános és speciális képzettségét, jellembeli tulaj
donságait, egészségi állapotát, külső megjelenését stb.

- Hírszerző lehetőség alatt a bűnügyileg veszélyeztetett vagy fertő
zött vonalakon, területeken, illetve a konkrét ügyekben a bűnö
ző személyek körében lévő kiterjedt személyi és tárgyi ismerete
ket értjük.

- A megbízhatóság azt jelenti, hogy a jelölt a rendőrséggel szemben 
őszinte, titoktartó, vállalt kötelezettségeit teljesíti, illetve a kap
csolattartás folyamán az ilyen tulajdonságai fejleszthetők.

- A beszervezés megvalósítható, ha az együttműködés vállalása, a 
kapcsolat folyamatossága, rendszeressége és titkossága az előze
tes tanulmányozás alapján biztosítottnak látszik.

22. A kiválasztás és tanulmányozás alapvető eszközei és módszerei:
a) a nyilvántartások felhasználása;
b) környezettanulmányozás;
c) személyes megismerés;
d) büntető-, államigazgatási és fegyelmi eljárás során keletkezett, 

valamint a személyzeti iratok felhasználása;
e) hálózat felhasználása
f) figyelés.
Az a), b), c) és amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak, a d) pont 
alatt felsorollak mindig kötelezőek.

23. A jelölt kiválasztása és tanulmányozása után beszervezési javaslatot 
kell készíteni. E javaslat tartalmazza:
a) a titkos együttműködés célját és szükségességét;
b) a jelölt személyi adatait és körülményeit;
c) a személy megbízhatóságának, alkalmasságának indokolását,
d) a beszervezés alapját;
e) a végrehajtás helyét és idejét, a résztvevők nevét, rendfokozatát 

és beosztását;
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f) a meghívás módját, szükség esetén a jelölt távollétének legalizá
lását;

g) a beszervezés taktikájának leírását;
h) az eligazítást (az első feladat megjelölését, a rendszeres, a rend

kívüli és a biztosított találkozások meghatározását);
i) meghiúsulás esetén teendő intézkedéseket;
A javaslathoz mellékelni kell a tanulmányozás során beszerzett és a 
22. pontban meghatározott anyagokat.

24. Beszervezést a javaslat engedélyezése után lehet végrehajtani. Enge
délyezésre jogosultak:
a) az országos rendőrfőkapitány;
b) az országos rendőrfőkapitány helyettese;
c) a bűnügyi és vizsgálati főosztályvezetők;
d) az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnüldözési, Gazdaságvédel

mi, Megelőzési és a Vizsgálati Főosztály Bűnüldözési Osztály 
vezetői;

c) rendőrfőkapitányok;
f) a rendőrfőkapitányok közrendvédelmi (bűnügyi) helyettesei;
g) a rendőr-főkapitányságok bűnüldözési, gazdaságvédelmi, vizsgá

lati és megelőzési szerveinek vezetői;
h) a rendőrfőkapitányok.

25. A titkos kapcsolat létesítésének módja a beszervezés. A beszervezés 
az a tervszerű, konspirált tevékenység, amelynek során az arra jo
gosult - a tanulmányozás alapján a hálózati munka végzésére al
kalmasnak ítélt jelölt és a rendőrség bűnügyi szervei között - a 
titkos együttműködést létrehozza.

26. A beszervezés egységes folyamat, mely a beszervezési beszélgetésből, 
az együttműködés vállalásából és eligazításból áll. A beszervezést a 
hálózati személy leendő kapcsolattartójának kell végrehajtani. A be
szervezési beszélgetés előtt - a későbbiekben elhangzó tényekre - 
titoktartási nyilatkozatot kell kérni. Ennek hiányában a beszervezés
re nem lehet rátérni.

27. Amennyiben a beszélgetés során a jelölt magatartásából kitűnik, 
hogy hajlandó a bűnügyi szervekkel együttműködni, lehetőleg rá kell 
vezetni arra, hogy szolgálatait önként felajánlja.
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2.8. Az együttműködés önkéntes elvállalása után rá kell térni a beszer
vezés megerősítésére. Ennek során a hálózati személlyel megállapo
dást kell íratni. Kötelező a megállapodás anyagi érdekeltség alap
ján történő beszervezés esetén.

29. A beszervezés során tilos a megfélemlítés, a provokáció, illetve a 
nem teljesíthető ígérgetés, vagy bármely más törvénytelen módszer 
alkalmazása.

30. A beszervezés megerősítése után meg kell beszélni:
a) fedőnév használatát, melyet a hálózati személy választ. Tilos ki

magasló történelmi, közéleti és kultúrtörténeti személyek nevét 
fedőnévként választani, illetve adni;

b) a beszervezés idejének legalizálását;
c) az első, már ellenőrzött feladatot, a feladat végrehajtásának 

módját, az első találkozás idejét, helyét, a jelentés közlésének 
módját. Az első találkozót a beszervezést követő 1 héten belül 
meg kell tartani.

31. A beszervezésről jelentést kell készíteni, amely tartalmazza:
a) a beszervezés lefolyását;
b) a jelölt magatartását;
c) a hálózati személy fedőnevét;
d) a kapcsolattartás módját, idejét és helyét;
e) az első feladatot és ennek végrehajtási módját;
f) a hálózati személy elbocsátásának körülményeit;
g) a tervtől való eltéréseket.

32. A beszervezést követően a hálózati személyt a Bűnügyi Hálózati 
Nyilvántartási Szabályzat előírásai szerint 24 órán belül nyilvántar
tásba kell venni.

33. Nem hajtható végre a beszervezés, ha a jelölt:
a) a beszervezési beszélgetés során felmerült újabb adatok alapján 

a hálózati munkára alkalmatlan;
b) az együttműködést megtagadja.

34. Amennyiben az együttműködés kérdése már felvetődött és ezt a je
lölt nem vállalja, úgy titoktartási nyilatkozatot kell az anyaghoz csa
tolni.

35. A meghiúsult beszervezés írásos anyagát irattározni kell.
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C)
A különböző alapokon történő beszervezés sajátosságai

36. a) A hálózati személy beszervezése esetén írásos megállapodást kell 
készíteni. A megállapodás tartalmazza:
- az együttműködés önkéntességének kinyilvánítását;
- a megbízások végrehajtásának és a jelentéstételnek a vállalá

sát;
- az együttműködő felek jogait és kötelezettségeit.

A megállapodás írásbeli formájáról - az anyagi érdekeltség alapján 
végrehajtott beszervezés kivételével - a közvetlen parancsnok enge
délyével el lehet tekinteni. Ebben az esetben jelentést kell készíteni, 
amely tartalmazza az írásban foglalt megállapodás elmaradásának 
okát. A jelentést a beszervezés engedélyezésére jogosult parancsnok 
láttamozza.

b) A rendőrség nyugállományú tisztjei és a büntetés-végrehajtás hi
vatásos állományú tagjai rezidenskénti beszervezésének speciá
lis szabályai:
- ha a nyugállományba helyezéstől számított két év még nem 

telt cl, a környezettanulmány készítését a jelölt személyi 
anyagának tanulmányozásával és az erről készült feljegyzés
sel helyettesíteni lehet;

- a személyes megismerésről készített jelentés mellőzhető, ha a 
jelölt a beszervezést végrehajtó szervnél teljesített szolgála
tot és őt egyébként ismerik a foglalkoztató operatív szervnél;

- a rezidensi tevékenység vállalását „Megállapodás”-ban kell 
rögzíteni, amely tartalmazza a rezidens által végzendő fel
adatok meghatározását; a kapcsolattartás során az őt megil
lető jogokat és kötelességeket; annak megjelölését, hogy a 
rezidens e tevékenységért részesül-e anyagi ellenszolgálta
tásban, ha igen, milyen összeggel; a betartandó konspirációs 
szabályokat;

- a megállapodás kölcsönös aláírása helyettesíti mind a titok
tartási nyilatkozatot, mind a beszervezésről szóló jelentést;

- feljegyzésben kell rögzíteni a rezidens és a kapcsolattartó, il
letve a rezidens és a hozzá kapcsolt hálózati személyek talál
kozási rendjét; ennek változását naprakészen kell vezetni;
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- a rendőrség nyugállományú tisztjei és a büntetés-végrehajtás 
hivatásos állományú tagjai közül szerzett rezidensek anyagá
nak zárt kezelését el kell rendelni;

- ha a rezidens anyagi ellenszolgáltatást kap, úgy ezt négy háló
zati személlyel történő kapcsolattartásra fordított munkaidő 
alapján kell meghatározni;

A rezidenshez kapcsolt hálózati személyek létszámának növekedése 
vagy csökkenése esetén az anyagi ellenszolgáltatási hálózati szemé
lyenként 25 %-kal növelni, vagy csökkenteni kell.
Az anyagi juttatás havi, illetve éves keretösszegének meghatározásá
ra a szervek vezetői jogosultak. Az általuk meghatározott éves keret
összegen belül - annak túllépése nélkül - az esetenként folyósítan
dó juttatás összegét a beszervezés engedélyezésére jogosult vezető 
növelheti, vagy csökkentheti.
A b) alpont vonatkozásában a szervek vezetői alatt az Országos 
Rendőr-főkapitányság Bűnüldözési, Gazdaságvédelmi, Megelőzési 
és a Vizsgálati Osztályok vezetőit, a rendőrfőkapitányok közrendvé
delmi (bűnügyi) helyetteseit kell érteni.
c) A b) alpontban foglalt rendelkezéseket a tevékenységükért anya

gi ellenszolgáltatásban részesülő más rezidensekre is alkalmaz
ni kell.

d) A hálózati személy írásban vagy szóban ad tájékoztatást. Az ér
demi szóbeli tájékoztatásról a nyomozó köteles jelentést írni.

e) A hálózati személy [a), b) alpontban tárgyalt rezidens is] fedőne
vet kap. A kapcsolattartásra, vezetésre, ellenőrzésre és nyilván
tartásra egyebekben a IV. fejezetben meghatározottak az irány
adók.

37. Anyagi érdekeltség alapján történik a beszervezés, illetve a foglal
koztatás, ha a jelölt vagy a hálózat tagja csak anyagi ellenszolgálta
tásért vállalja a rendőrség bűnügyi szerveivel a titkos együttműkö
dést, illetve a további foglalkoztatást.
a) Fizetés folyósítható annak a nagy kvalifikáltságé kipróbált ügy

nöknek, akinek munkaviszonya nincs, és munkaidejével a kap
csolattartó szerv korlátlanul rendelkezik.
Fizetett ügynökként új beszervezést vagy kapcsolatfelvételt csak 
kivételesen, megfelelő indokok alapján lehet engedélyezni. A be-
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szervezés akkor hajtható végre, ha a fizetés folyósítására szolgáló 
anyagi fedezet előzetesen biztosított. A beszervezés engedélyezé
sére az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Csoportfőnök
ség (Főosztály) vezetője jogosult.

b) Fizetéskiegészítést illetve rendszeres juttatást (dotációt) kaphat 
az a munkaviszonnyal vagy nyugdíjjal rendelkező hálózati sze
mély, aki átlagon felüli hírszerzési lehetőséggel és személyi ké
pességekkel rendelkezik, de
- a bűnügyi szervvel való titkos együttműködést csak rendszeres 

anyagi juttatásért vállalja (dotáció),
- a hálózati munka ellátásával szoros összefüggésben jelentős 

és folyamatos jövedelemkiesése van (fizetéskiegészítés).
A fizetéskiegészítést, illetve a rendszeres anyagi juttatást a rend
őrfőkapitány engedélyezi.

c) Mind a fizetésben, mind a rendszeres anyagi juttatásban része
sülő, tehát anyagi érdekeltség alapján beszervezett, illetve fog
lalkoztatott ügynöknél törekedni kell arra, hogy az anyagi jut
tatás és az ügynök tevékenységének eredményessége arányban 
álljanak egymással. Erre tekintettel a fizetésre vagy a rendszeres 
anyagi juttatásra (dotációra) rendelkezésre álló évi keretössze
get nem szükséges havi egyenlő bontásban a hálózati személy 
részére kifizetni, hanem az adott kereten belül az havonta emel
hető, vagy csökkenthető.

Ennek jóváhagyására a szabályzat 37. pont b) alpontjának rendelke
zéseit kell alkalmazni.

38. Egyéb érdekeltségi alapon történő beszervezésnél a bűnügyi szerv 
olyan - a 16. pont b) alpontban részletezett - előnyöket biztosít a 
hálózati személy részére, amelyek anyagilag e szervet nem terhelik.
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IV.
KAPCSOLATTARTÁS A HÁLÓZAT TAGJAIVAL,

A HÁLÓZAT VEZETÉSE, NEVELÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE

A)
Kapcsolattartás a hálózat tagjaival

39. A kapcsolattartás tervszerű, rendszeres és a konspiráció betartásá
val létrehozott találkozók sorozata, melyek során a nyomozó meg
határozza a hálózat tagjai által elvégzendő feladatokat, a végrehaj
tott munkáról beszámoltatja, neveli és ellenőrzi őket.

40. A kapcsolattartás személyesen, rezidensen keresztül és kivételesen 
technikai eszközök felhasználásával történhet.
Csak személyes kapcsolattartás engedélyezett, fizetéskiegészítésben, 
vagy fizetésben részesülő ügynökkel, rezidensekkel és - tekintet nél
kül a hálózati kategóriára - azokkal a hálózati személyekkel, akik 
olyan konkrét ügyben dolgoznak, amelyben tevékenységük irányítása 
a nyomozó közvetlen vezetését igényli.

41. A személyes kapcsolattartás találkozási és konspirált lakásban, nyil
vános helyen, gépkocsiban, nyílt területen kivételesen és esetenként 
rendőrségi hivatali helyiségben történhet.
•a) A személyes kapcsolattartást elsősorban a T vagy K lakásban 

kell lebonyolítani. Ezeken a helyeken csak már kellően ellen
őrzött hálózati személyekkel szabad találkozni.

b) A T lakás a rendőrség bűnügyi szervei által anyagi ellenszolgál
tatásért vagy anélkül, hálózati személyekkel tartandó találkozá
sok céljára igénybe vett - állampolgárok vagy gazdasági szer
vek, illetve szervezetek állal használt, bérelt, rendelkezésük alatt 
álló vagy tulajdonukban lévő - helyiség.

c) A T lakások szervezését a rendőr-főkapitányságok bűnüldözési, 
gazdaságvédelmi, vizsgálati és megelőzési osztályainak vezetői 
és a rendőrkapitányok engedélyezik.

d) A kiválasztás és a tanulmányozás során be kell szerezni a lakás
ban lakó és a szomszédos lakások lakóinak bűnügyi és operatív 
priuszát, környezettanulmányát és a lakás priuszát is. Mindeze
ket a helyszínrajzzal együtt a beszervezési javaslathoz kell mel
lékelni.
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c) A találkozási lakástulajdonos azon családtagjaitól, akik a lakás 
használatáról tudnak, titoktartási nyilatkozatot kell kérni.

f) A kapcsolattartó ugyanabban a T vagy K lakásban nem találkoz
hat párhuzamosan foglalkoztatott vagy egymást ismerő hálóza
ti személyekkel. Ha dekonspiráció gyanúja merül fel, a találko
zásokat azonnal meg kell szüntetni a lakásban. Amennyiben de- 
konspiráció történt, a T lakás tulajdonosát a hálózatból ki kell 
zárni.

g) A hálózattal való kapcsolattartás lebonyolítására a rendőrség 
bűnügyi szervei K lakásokat is szervezhetnek. A K lakás a rendőr
ség bűnügyi szervei által fedőnév alatt a hálózat tagjaival való ta
lálkozás céljára felhasználható bérelt vagy saját költségvetésből 
létrehozott helyiség.
A K lakás szervezésével és használatával kapcsolatosan külön 
utasításban meghatározottak szerint kell eljárni.

42. A nyilvános helyeken és a nyílt területen megtartott találkozások
nál a konspiráció érdekében a találkozások helyét és idejét rend
szeresen változtatni kell.

43. Találkozó a hálózati személy vagy a nyomozó által használt és veze
tett - lehetőleg magánrendszámú - gépkocsiban is tartható.

44. A rendőr-főkapitányságok bűnüldözési, gazdaságvédelmi, megelőzési 
és vizsgálati osztályainak vezetői, illetve a kapitányság vezetőjének 
engedélyével esetenként a rendőrség épületében is lehet találkozni, 
amennyiben ez a kapcsolat konspiráltságát nem veszélyezteti.

45. A hálózati személlyel, annak lakásán csak kivételes esetekben - 
rendszerint kapcsolatfelvétel céljából - a beszervezés engedélyezé
sére jogosult elöljáró engedélyével lehet találkozót tartani.

46. A nyomozó a hálózat tagjaival rezidens útján is tarthat kapcsolatot. 
A rezidens a hozzá kapcsolt hálózati személyekkel rezidentúrát al
kot.
A rezidentúrába csak már kellően ellenőrzött hálózati személyt sza
bad bevonni.
A rezidens a hozzá kapcsolt hálózati személyekkel a találkozót - a 
nyomozóval történt megbeszélés alapján - maga alakítja ki. A rezi
dens és a hálózati személyek között lebonyolított találkozásoknak 
konspiráltan kell történni. Időszakonként a nyomozónak személye- 
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sen is találkoznia kell a rezidentúra tagjaival. A nyomozó és a rezi
dens között rendszeres kapcsolatot kell kialakítani.
A rezidens a hozzá kapcsolt hálózati személyekkel - ha ennek egyéb 
feltételei fennállnak - az e célra szervezett T és K lakásban is talál
kozhat.
A rezidenst a kapcsolattartás konspiráltságára, a hálózati személyek
kel való foglalkozásra és alapvető operatív szabályokra ki kell képez
ni.

47. Amennyiben a hálózat tagjával tartott találkozón más szerv beosz
tottja kíván részt venni, úgy azt a beszervezési engedélyezésre jogo
sult vezetőtől szolgálati jegyen kell kérni. A találkozón való részvétel 
engedélyezésére a 24. pont d), g), h) alpontjaiban megjelölt vezetők 
jogosultak. Az előbbiek nem vonatkoznak a nyílt paranccsal ellátott 
ellenőrzési jogkörrel rendelkezőkre.

48. Technikai eszközök (levél, távirat, telefon, rejtekhely stb.) használa
tát kapcsolattartás céljából csak abban az esetben lehet igénybe ven
ni, ha a személyes kapcsolattartás megteremtésére átmenetileg nincs 
mód. A kapcsolattartás ilyen módja csak egyedi lehet és nem válhat 
általános gyakorlattá. A technikai eszközök igénybevétele elsősor
ban csak kapcsolatfelvétel, rendkívüli találkozó megszervezése és ha
laszthatatlanul fontos jelentések továbbítása céljából történhet.

B)
A hálózati személy vezetése, nevelése és ellenőrzése

49. A hálózati személy vezetése során a nyomozónak tervszerűen és fo
lyamatosan meg kell határozni a hálózati személy állal elvégzendő 
feladatokat, azok végrehajtásának módját, és ezekről jelentést kell 
kérni.

50. A hálózat vezetésének mindenkor céltudatosnak kell lenni. A hálóza
ti személyt úgy kell irányítani, hogy munkája eredményeként a szük
séges bűnügyi jellegű adatok felderítése megtörténjen.
A hálózat tagjai csak képességeikhez, lehetőségeikhez mért feladato
kat kaphatnak. Következetes és konkrét feladatadással kell biztosí
tani a hálózati személy folyamatos munkáját. Ennek érdekében az 
alapfeladattól eltérni addig nem szabad, amíg azt meg nem oldotta, 
illetve annak megoldása szükségtelenné vagy lehetetlenné nem vált.
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51. A találkozóra a hálózati személy által előzőleg tett jelentések, más 
operatív anyagok és egyéb úton megszerzett adatok alapján fel kell 
készülni. A közvetlen parancsnok köteles a nyomozó felkészülését 
rendszeresen ellenőrizni.

52. A találkozón a hálózati személyt be kell számoltatni a feladat vég
rehajtásáról, az ennek során alkalmazott módszerekről, a feladatán 
kívül észlelt bűncselekményekről, gyanús körülményekről és egyéb, 
érdeklődésre számottartó jelenségekről.
A hálózati személy feladatainak végrehajtásáról általában írásos je
lentést ad. Az érdemleges szóbeli közlésekről a nyomozónak jelen
tést kell készítenie. Érdemleges adatot nem tartalmazó közlésről je
lentést írni nem kell, de a találkozó megtörténtét feljegyzés formájá
ban a dossziéban rögzíteni kell.

53. A meghiúsult találkozóról feljegyzést kell készíteni, amely tartalmaz
za a meghiúsulás okát és a kapcsolatfelvétel módját, idejét.

54. A hálózati személy beszámoltatása és jelentéstétele után meg kell 
határozni a következő feladatot, a feladat végrehajtásának módját 
és ezen belül a hálózati személy magatartási vonalát.

55. A hálózati személy jelentését értékelni és ennek alapján legrövidebb 
időn belül intézkedni kell. Az anyagot láttamozásra a közvetlen elöl
járónak be kell mutatni. Ez egyben a tervezett intézkedések és a kö
vetkező feladat jóváhagyását is jelenti.
Ha a jelentés más rendőri szerv hatáskörébe tartozó adatokat tartal
maz, további eljárás céljából másolatot vagy kivonatot kell küldeni 
részére. Tilos kivonat vagy másolat készítése abban az esetben, ha az 
illetékes rendőri szerv hálózatot nem foglalkoztat! Ilyen esetben az 
ellenőrzött adatot jelentés formájában kell a rendőri szerv tudomá
sára hozni.

56. Amennyiben a bűnüldözés, vagy a hálózati munka érdeke azt meg
kívánja, hálózati személyeket párhuzamosan lehet vezetni és irányí
tani.
Párhuzamosan foglalkoztatott hálózati személyeknek a nyomozó 
azonos utasítást nem adhat. Hasonló feladat esetén különböző vég
rehajtási módot kell meghatározni. A hálózati személyek párhuza
mos vezetése esetén tilos olyan kérdést feltenni, olyan feladatot adni, 
amely felhívja a figyelmet a másik hálózati személyre! A feladat vég
rehajtásának módját minden esetben előre ki kell dolgozni.
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57. A hálózat nevelése során el kell érni, hogy a feladat végrehajtásá
hoz szükséges tulajdonságai fejlődjenek, növekedjen szakmai tudá
sa, kombinációs készsége és erkölcsi érzéke. A nevelés célja, hogy 
a hálózati személy jó tulajdonságai fokozódjanak, a bűnözők ráha
tása fokozatosan csökkenjen, bűncselekményt ne kövessen cl, ope
ratív érzéke és hírszerzési lehetősége egyre magasabb szintre emel
kedjen.

58. A hálózati személy nevelésének fontos része a nyomozó személyes 
példamutatása, magatartása és a megfelelően kialakított munkakap
csolata. Tilos a hálózat tagjait személyes célokra felhasználni.
A hálózat tagjának nevelését a vezetők találkozókon való személyes 
megjelenésükkel is segítsék elő.
A hálózati személy eredményes munkája alapján dicséretben, pénz
vagy tárgyjutalomban, illetve kedvezményben részesíthető.

59. A hálózat tagjának magatartását és munkáját folyamatosan ellenő
rizni kell.
Az ellenőrzés célja:
a) a hálózati munka alapelveinek betartása;
b) a hálózat tagjainak nevelése;
c) a nyomozó irányító tevékenységének vizsgálata; a helyes és hely

telen munkamódszerek feltárása;
d) a tapasztalatok gyűjtése és a foglalkoztatás irányának újbóli 

meghatározása.
A nyomozó köteles a hálózati személy magatartásában, magán
életében és életmódjában tapasztalható változásokra felfigyelni, az 
okokat ellenőrizni.

60. Az ellenőrzés fontos módszere a hálózat tagjának személyes beszá
moltatása és a híranyagok realizálása.

61. A vezetői ellenőrzés lehet közvetlen és közvetett. Közvetlen az el
lenőrzés, amikor a nyomozó elöljárója, a bűnügyi szerv vezetője, il
letve a felsőbb szerv kiküldöttje személyesen a találkozón vizsgálja 
meg a hálózati személy munkáját és magatartását.
Közvetett az ellenőrzés, amikor a nyomozó beszámolója, a hálózati 
személy dossziéjának tanulmányozása, illetve egyéb eszközök és 
módszerek segítségével győződik meg az adott hálózati személy mun
kájáról és magatartásáról.
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A hálózati személyt az illetékes parancsnok legalább évente egyszer 
ellenőrizze, megállapításairól készítsen feljegyzést. A feljegyzést a 
hálózati dosszié személyi részében kell elhelyezni, a megjelölt intéz
kedések végrehajtásáról szóló nyomozói jelentéssel együtt. Ellenőr
zésre jogosultak a közvetlen elöljárók, a beszervezés engedélyezésé
re hatáskörrel bíró vezetők, valamint a felsőbb rendőri szervek nyílt 
paranccsal ellátott beosztottai.
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V.
A FOGDA- ÉS BÖRTÖNÜGYNÖKSÉG

A)
A fogdaügynök munkájának az általánostól eltérő szabályai

62. Az eredményes felderítés és bizonyítás érdekében szükség esetén fog
daügynök is alkalmazható. A fogdaügynököt általában akkor lehet 
felhasználni, amikor a bűncselekmény bonyolultsága, a bizonyítás 
nehézsége, a bizonyítékok felderítése, vagy őrizetes (előzetes letar
tóztatásba helyezett) védelme azt indokolttá teszi.

63. Fogdaügynöknek beszervezhető, aki
a) más ügyben előzetes letartóztatásba helyezeti gyanúsított;
b) környezetéből feltűnés nélkül huzamosabb ideig kivonható és a 

beszervezés feltételeinek megfelel.
Fogdaügynöknek alkalmazható az erre a célra kiképzett börtönügy- 
nök is.

64. A fogdaügynök - a kapcsolattartó útmutatásai alapján - a követ
kező feladatokat látja el:
a) az őrizetes, illetve az előzetes letartóztatott vallomásának ellen

őrzése;
b) eltitkolt bűncselekmények, elrejtett bűnjelek, ismeretlen bűnö

ző kapcsolatok és bizonyítékok felderítése;
c) öngyilkosság vagy szökés megelőzése.

65. Fogdaügynök alkalmazása esetén különös figyelemmel kell lenni ar
ra, hogy
a) csak a saját nevén lehet a fogdában elhelyezni;
b) elhelyezését megfelelően legalizálni kell;
c) a találkozóra való felkísérését és visszakísérését a fogdaszabály- 

zat előírása szerint kell végezni;
d) az általa feldolgozott ügyben tanúként kihallgatni csak az ORFK 

Vizsgálati Főosztályvezetőjének engedélyével lehet.

66. A büntetés-végrehajtási intézetből kikért fogdaügynököt csak abban 
az ügyben és arra a személyre szabad alkalmazni, amelyre, illetve, aki
re kikérték.
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A büntetés-végrehajtási intézetből rendőri fogdába foglalkoztatásra 
átvett ügynöknek, levél, csomag kézbesítése, vagy az ügynök levelé
nek továbbítása - a dekonspiráció elkerülése céljából - csak a bün
tetés-végrehajtási szabályzat alapján, az illetékes büntetés-végrehaj
tási intézet operatív tisztjén keresztül történhet.
A börtönből kikért fogdaügynök keresetkiesését - az érvényben lé
vő rendelkezések alapján - a B ellátmányból kell pótolni.
A fogdaügynököt eredményes munkája alapján, keresetének pótlá
sán kívül kizárólag pénzjutalomban lehet részesíteni.

B)
A börtönügynök munkájának az általánostól eltérő sajátosságai

67. A büntetés-végrehajtási intézetekben az elítéltek közül szervezett 
börtönügynökök végezhetnek hálózati munkát. Azokon a helyeken, 
ahol az ügynökök száma és a kapcsolattartás sajátosságai ezt indo
kolják, a bv. állományából rezidenst lehet beszervezni és az ügynökö
ket - az általános szabályok alapján - rezidentúrába lehet kapcsol
ni.

68. A büntetés-végrehajtási intézetben foglalkoztatott ügynökök főbb 
feladatai:
a) az elhallgatott bűncselekmények felderítése;
b) a büntetésüket töltő veszélyes bűnözők ellenőrzése;
c) az elítéltek szabadulása után bűnöző terveinek felderítése;
d) a börtönszabályok ellen vétőkről tájékoztatás adása;
c) a börtönzendülés, fogolyszökés, illetve az öngyilkosság előkészü

letének felderítése, és végrehajtásának - amennyiben ennek el
hárítására más mód nincs - személyes megakadályozása.

Tilos a börtön ügynököt felhasználni:
- a büntetés-végrehajtás személyi állományának;

- a büntetés-végrehajtási intézetekben üzemeltetett vállalatok gaz
dálkodásának, szerződéses alkalmazottjainak ellenőrzésére.

A börtönügynököt abban az ügyben, amelynek feldolgozásában részt 
vett, tanúként kihallgatni az ORFK Vizsgálati Főosztály vezetőjének 
engedélyével lehet.
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69. A feltételesen vagy a büntetésének kitöltésével szabaduló ügynököt 
a lakhely szerint illetékes rendőr-főkapitányságnak átvételre kell fel
ajánlani. Az ügynök dossziéját szabadulása előtt egy hónappal dön
tés végett oda meg kell küldeni.

70. A börtönügynök jutalmazásánál figyelembe kell venni a büntetés
végrehajtási szabályzatban rögzített lehetőségeket. A jutalmazás for
mája lehet:
a) rendkívüli beszélő, beszélő meghosszabbítása, levél, soronkívüli 

csomag beadása;
b) pénz, értéktárgy, élelem, ruházat adományozása;
c) munkára való helyezés biztosítása.
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VI.
A HÁLÓZAT TAGJAINAK ÁTADÁSA, PIHENTETÉSE, KIZÁRÁSA 

ÉS A KAPCSOLAT ÚJRAFELVÉTELE

A) 
A hálózat tagjainak átadása

71. A nyomozó és a hálózati személy között fennálló, huzamosabb ide
ig tartó kapcsolat az eredményes hálózati munka előfeltétele. Ezért 
hálózati személy átadására csak indokolt esetben, a szolgálat érde
kében kerülhet sor.

72. A hálózati személy átadása parancsnoki engedély vagy utasítás alap
ján történhet. Az átadás lehet időleges, vagy végleges.

73. A hálózati személy időleges átadását a bűnügyi szerveken belül más 
szerv kérése, vagy a kapcsolattartó írásos javaslata alapján megha
tározott időtartamra, - pl. 6 hónap - a rendőrkapitányság veze
tője, a rendőr-főkapitányságon a bűnüldözési, gazdaságvédelmi, 
megelőzési, vizsgálati szervek vezetői, az ORFK Bűnügyi Főosztály, 
bűnüldözési, gazdaságvédelmi, megelőzési és a Vizsgálati Főosztály 
bűnüldözési osztályának vezetői engedélyezik.
Engedélyezés után a kapcsolattartó közli az átadás tényét a hálózat 
tagjával, meghatározza magatartását, majd hármas találkozón végre
hajtja az átadást. A feladat végrehajtása után a hálózati személy 
visszavétele ugyancsak hármas találkozón történik.
Az időleges kapcsolattartás ideje alatt kifejtett hálózati tevékenység
ről a nyomozó értékelő jelentést készít és azt a hálózati személy 
dossziéjának személyi részében való elhelyezés céljából az átadó 
szervnek megküldi.

74. A hálózati személy végleges átadása:
a) Az ORFK Bűnügyi és Vizsgálati Főosztályának szakmai irányí

tása alá tartozó bűnügyi szerveken belül történő átadás esetén 
a kapcsolattartó a hálózati személyről részletes jelentést készít.

b) Az átadást egy megyén belül a rendőrkapitány vagy az illetékes 
osztályvezető; a rendőr-főkapitányságok között a rendőr
főkapitány közrendvédelmi (bűnügyi) helyettese, az ORFK 
Bűnügyi Főosztály bűnüldözési, gazdaságvédelmi, megelőzési és 
a Vizsgálati Főosztály bűnüldözési osztályai által foglalkoztatott 
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hálózati személyek esetében az illetékes osztályvezető engedélye
zi.

c) Az engedélyezés után a nyomozó a hálózati személyt az átadással 
kapcsolatosan eligazítja és személyesen adja át az új kapcsolat
tartónak.
A dossziét a Bűnügyi Hálózati Nyilvántartási Szabályzat előírása
inak betartásával kell megküldeni az átvevő szervnek.

B)
A hálózat tagjának pihentetése, kizárása és kapcsolat újrafelvétele

75. A hálózati személy pihentetése a kapcsolattartás időleges szünetelte
tését jelenti.
Pihentetni kell a hálózat azon tagját:
a) akinek hírszerzési lehetősége átmenetileg és viszonylag rövid 

időre megszűnik;
b) akinek személyi körülményeiben olyan változás állt be, amely az 

eredményes hálózati munkát ideiglenesen gátolja vagy lehetet
lenné teszi (betegség, indokolt családi probléma stb.);

c) aki önhibáján kívül dekonspirálódott;
Ez esetben a pihentetés megszűntével dönteni kell a további fog
lalkoztatás vagy kizárás kérdésében;

d) aki tényleges vagy tartalékos katonai szolgálatra vonult be.
76. A hálózati személy pihentetését a kapcsolattartó írásos javaslatának 

jóváhagyásával (mely tartalmazza a pihentetés okát és előrelátható 
idejét) a beszervezés engedélyezésére jogosult vezetők engedélyezik. 
A pihentetés általában - a 75/d) pont kivételével - egy évig tart
hat.

77. A pihentetésről szóló javaslat engedélyezése után a hálózati személyt 
cl kell igazítani a pihentetés időszaka alatt tanúsítandó magatartá
sára és a kapcsolatfelvétel módjára. A pihentetés okának megszű
nésével, vagy a pihentetés idejének lejártával a kapcsolatot újra fel 
kell venni. A kapcsolatfelvételt jelentésben kell rögzíteni és azt a 
hálózati személy dossziéjának személyi részében kell elhelyezni.

78. A hálózatból - a beszervezés engedélyezésére jogosult parancsnok 
jóváhagyásával - ki kell zárni azt a személyt, aki:
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a) a beszervezés után szándékos bűncselekményt követett el, vagy 
a beszervezéskor súlyos bűncselekményt elhallgatott.
Súlyos bűncselekménynek kell tekinteni azt a szándékos bűncse
lekményt, amelyre a bíróság előreláthatóan egy évnél súlyosabb, 
végrehajtandó szabadságvesztést szab ki.
Ha a jogerős ítélet után a hálózat tagja vállalja a további együtt
működést és ehhez operatív érdek is fűződik, akkor végrehajtha
tó szabadságvesztés esetén kapcsolattartásra fel kell ajánlani az 
illetékes főkapitányság vizsgálati osztályának.
Ha e szerv a hálózati személyre nem tart igényt, akkor a foglalko
zató szerv intézkedik a kizárásról.

b) a beszervezés után tudomására jutott bűncselekményt elhallgat
ta, kivéve, ha ezzel a Btk. 137. § 5. pontjában meghatározott 
hozzátartozóját a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítaná;

c) dekonspirálódott, ha ennek következményei másként nem hárít- 
hatók el;

d) tudatosan hamis, félrevezető jelentéseket adott;
c) hálózati munkát megtagadta;
f) az országot elhagyta, illetve véglegesen külföldre távozott;
g) személyi vagy munkakörülményeiben, egészségi állapotában 

olyan változás állt be, amelynek alapján hálózati munkára vég
legesen alkalmatlanná vált;

h) foglalkoztatásának időszakában a személyi körülményeiben be
állt változás folytán beszervezési tilalom alá esik.

A meghalt hálózati személyt a nyilvántartásból törölni kell.
79. Kivételesen - ha azt a bűnügyi helyzet és a végrehajtandó felada

tok szükségessé teszik - a 78. pont alatt felsorolt véglegesen kizárt 
hálózati személlyel újból kapcsolatot lehet teremteni. Ez nem alkal
mazható az f) és h) alpontok alatt megjelöltekre. A kapcsolat újra- 
felvételét a megyei (budapesti) rendőrfőkapitány közrendvédelmi 
(bűnügyi) helyettese engedélyezi. Ezt megelőzően meg kell állapí
tani, hogy a kizárt ügynök személyi körülményeiben nem álltak-e be 
olyan változások, amelyek a kapcsolat újrafelvételét meghiúsítanák 
vagy a felvett kapcsolatot eredménytelenné tennék.
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KÓDSZÓTÁR

Lezárás módja fogalomkörbe

A nyomozást elrendelték
Az ismeretlen elkövetőt felderítették
Az elfogatóparancs hatálya alatt állót elfogták
Tárgyi eljárási kezdeményeztek
A cselekmény szabálysértés
Fegyelmi eljárást kezdeményeztek
Az elkövető felelőssége nem büntetőjogi, hanem egyéb jellegű
Az adatgyűjtés olyan eljárási vagy anyagi jogi akadályt tár fel, mely alap
ján büntetőeljárásra nem kerülhet sor
Az adatgyűjtésben a meglevő adatokon túlmenően ellenőrzésre nincs 
mód
Rendőrhatósági kényszerintézkedést alkalmaztak
A büntetőjogi felelősségrevonásnak törvény szerinti akadálya áll fenn, de 
az ügyben egyéb intézkedést tettek
Megelőző intézkedést tettek
Az elkövetett cselekmény nem bűncselekmény
A bizonyításhoz szükséges adatokat az operatív feldolgozás nem biztosí
totta
Büntethetőséget kizáró vagy megszüntető ok áll fenn, és jellegénél fogva 
intézkedés nem szükséges
Az elkövető véglegesen külföldre távozott, és a büntetőeljárás megindí
tása vagy egyéb intézkedés foganatosítása célszerűtlen
Eltűntei felkutatták
Körözése egyéb ok miatt megszűnt
Az ismeretlen elkövetőt nem tudták felderíteni

Felderítés célja fogalomkörbe (bűncselekmény megnevezése)

Állam elleni bűncselekmény
Emberölés
Emberölés előkészülete
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Erős felindulásban elkövetett emberölés
Öngyilkosságban közreműködés
Magzatelhajtás
Testi sértés
Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
Egyéb élet, testi épség és egészség elleni bűncselekmény
Segítségnyújtás elmulasztása
Magánlaksértés
Személyi szabadság megsértése
Közúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény
Légi közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 
Kiskorú veszélyeztetése
Erőszakos közösülés
Szemérem elleni erőszak
Természet elleni fajtalanság
Természet elleni erőszakos fajtalanság
Megrontás
Vérfertőzés
Üzletszerű kéjelgés
Üzletszerű kéjelgés elősegítése
Kitartottság
Kerítés
Szemérem elleni bűncselekmény
Tiltott határátlépés
Embercsempészés
Egyéb rendészeti bűncselekmény
Hivatalos személy elleni erőszak
Egyéb hivatalos személy elleni bűncselekmény
Fogolyszökés
Fogolyzendülés
Vesztegetés
Befolyással üzérkedés
Közveszélyokozás
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Terrorcselekmény
Terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása
Légi jármű hatalomba kerítése
Visszaélés robbanóanyaggal, lőfegyverrel
Tiltott szerencsejáték szervezése
Garázdaság
Közszemérem megsértése
Okirathamisítás
Visszaélés kábítószerrel
Gazdálkodási kötelezettséget sértő bűncselekmény
Üzérkedés
Árdrágítás
Pénz- és bélyeghamisítás
Devizagazdálkodás megsértése
Adócsalás
Csempészet
Vámorgazdaság
Lopás
Betöréses lopás
Sikkasztás
Csalás
Hűtlen kezelés
Rablás
Kifosztás
Orgazdaság
Rongálás
Jármű önkényes elvitele
Vásárlók megkárosítása
Honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmény
Körözött elfogása
Eltűnt felkutatása
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