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BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

2. számú PARANCSA
Budapest, 1959. február 10.

M ellékelten kiadom „A Belügyminisztérium  Politikai Nyomozó
Főosztály központi és megyei (budapesti) szervei ügyrendjé“-t.
A Belügyminisztérium  Politikai Nyomozó Főosztály ügyrendjé
nek kiadásával egyidejűleg

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

1 . A BM. II. Főosztály ügyrendje szigorúan titkos, különösen 
fontos okmány, ezért vezető elvtársak saját lem ezszekrényük
ben őrizzék.

2. A BM. II. Főosztály valam ennyi szerve m unkáját az ügyrend
ben lerögzített elvek figyelembevételével, azok m aradéktalan 
betartásával végezze.

3. A BM. II. Főosztály szerveinek vezetői a nekik alárendelt ve
zetőket — rájuk  vonatkozó m értékben — szóban oktassák ki 
az ügyrendben részükre m eghatározott feladatok betartására, 
végrehajtására.

4. A BM. II. Főosztály központi és megyei osztályvezetői készít
sék el osztályuk ügyrendjét és azt jóváhagyásra a BM. II. Fő
osztály Vezetőjének 1959. április 1-ig terjesszék fel.

BISZKU BÉLA sk
belügym iniszter
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BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos!

Jóváhagyom: 
BISZKU BÉLA sk.

belügym iniszter

A Belügyminisztérium Politikai N yomozó Főosztály 
központi és megyei (budapesti) szervei ügyrendje

i.

A Belügyminisztérium Politikai Nyomozó Főosztály feladata:

A Belügym inisztérium  Politikai Nyomozó Főosztálya (a továb
biakban BM. II. Főosztály) feladata:

1. A M agyar Népköztársaság ellen ellenséges tevékenységet 
kifejtő belső reakciós elemek és kapitalista hírszerző szer
vek, valam int azok ügynöksége elleni harc.

2. Időben felderíteni és m egakadályozni a belső reakciós erők, 
im perialista hírszerző szervek és reakciós emigráns szerve
zeteknek a M agyar Népköztársaság ellen irányuló akna
m unkáját, ellenséges terveit.

3. Megszervezni a népgazdaság (ipar, mezőgazdaság, kereske
delem, közlekedés), a hadsereg, a tudományos és kulturális 
élet legfontosabb területei védelm ét a belső ellenséges ele
mek és kémek behatolásától és időben m egakadályozni azok 
romboló tevékenységét, illetve erre irányuló terveit.

4. Biztosítani a párt és a korm ány vezetőinek védelm ét.
5. Rendszeresen és időben tájékoztatni a párt és a korm ány 

vezetőit az ellenség terveiről, tevékenységéről és a fontosabb 
politikai jellegű eseményekről.
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A BM. II. Főosztálya, központi és megyei (budapesti) szervei a
fenti feladatok végrehajtása érdekében jogosultak:

6. Titkos állambiztonsági eszközöket alkalmazni, ezen keresz
tül biztosítani az ellenséges tevékenységre irányuló tervek 
időbeni felderítését, megelőzését és megakadályozását. A 
BM. II. Főosztály és szervei az ellenség elleni eredm ényes 
harc megszervezése érdekében több titkos eszközt alkalmaz
nak, amelyek alapvető operatív eszközök. Elsősorban az 
ügynökséggel lehet az eredm ényes megelőző állambiztonsági 
m unkát megszervezni. Az ügynökség szervezését, felhasz
nálását, az ellenség elleni harcban való alkalm azását opera
tív alapelvek és szabályok határozzák meg, am elyek betar
tása a BM. II. Főosztály m unkaterületein dolgozó valam eny- 
nyi operatív vezető és tiszt kötelessége.

7. A BM. II. Főosztály szervei az ügynökség m ellett jogosultak 
továbbá olyan titkos operatív eszközök igénybevételére, 
m int konspiratív házkutatás, külső figyelés, szoba-, telefon- 
lehallgatás, levélellenőrzés, titkos úton készített környezet- 
tanulm ány, valam int a konspiratív őrizetbevétel.

8. A BM. II. Főosztálya és annak szervei jogosultak — az adott 
operatív helyzettől függően — a fenti titkos eszközöket kü- 
lön-külön, vagy együttesen felhasználni és kötelességük 
azok titkosságát minden körülm ények között megvédeni. A 
titkos operatív eszközökön keresztül adatok nyilvánosságra 
nem hozhatók, jogi erővel nem  bíró bizonyítékok és a vizs
gálat feladata, hogy az ilyen úton szerzett adatokat bíróság 
elé tárható  jogi erejű bizonyítékokká tegye.

9. A BM. II. Főosztálya és szervei jogosultak ügynöki bizalmas 
nyomozást folytatni olyan személyek, vagy csoportok ellen, 
akik elsődleges — de ellenőrzött — adatok szerint szerve
zett ellenséges tevékenységet fejtenek ki.

10. Jogosultak az operatív nyilvántartás szabályainak megfele
lően a felderített ellenséges személyeket nyilvántartásba 
venni.

11. A BM. II. Főosztály és szervei jogosultak az ügynöki bizal
mas nyomozás alá vont és szabályos operatív feldolgozással 
bíró személyekkel szemben — ha megfelelő törvényes bizo
nyítékok állnak rendelkezésre — az ellenséges tevékenység 
megszakítása érdekében őrizetbevételt, — ügyészi hozzá
járulással — előzetes letartóztatást foganatosítani.
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A BM. II. Főosztály hatásköre:
12. A BM. II. Főosztály a belügym iniszter közvetlen irányítása 

alá tartozik.
13. A BM. II. Főosztály vezetője országosan felelős a politikai 

nyomozó m unka szervezéséért és irányításáért. A belügy
m iniszter utasítása alapján — figyelembe véve az egyes 
szakterületek operatív helyzetét — meghatározza az osztá
lyok m unkaprogram ját. Gondoskodik a kiadott feladatok 
végrehajtásának személyi és anyagi feltételeiről. Ellenőrzi 
a politikai nyomozó feladatok végrehajtását.

14. A BM. II. Főosztály vezetőjének (távollétében helyettesei
nek) jogai:
a) A BM. II. Főosztály vezetője (helyettesei) jogosult elren

delni és engedélyezni az operatív munka, vagy más ada
tok alapján olyan személyek előzetes letartóztatását, őri
zetbevételét, őrizetbe vett, előzetes letartóztatásba helye
zett személyek ügyészséghez való átadását, szabadlábra 
helyezését, más szerveknek való átadását, akik politikai 
bűncselekmények elkövetésével alaposan gyanúsíthatok.

b) A belügym iniszter, továbbá a BM. II. Főosztály vezetője 
(helyettesei) engedélyezi különösen fontos ügynökök be
szervezését (külföldi állampolgárokat, diplom atákat, te
kintélyesebb közéleti, állami beosztásban levő személye
ket, tudományos és kulturális dolgozókat).

c) Engedélyezi országos kiterjedésű, ellenséges tevékenysé
get kifejtő csoportok ügyében az ügynöki bizalmas nyo
mozás m egindítását, valam int ügynöki feldolgozást olyan 
személyek ellen, akik ugyan jelentősebb funkciót töltenek 
be, de ellenséges tevékenységükre vonatkozóan megfelelő 
megbízható adatok állnak rendelkezésünkre.

d) Engedélyezi nagyobb jelentőségű operatív kombinációk, 
ügynökök külföldre telepítését, jelentősebb ügyekbe ügy
nökök bevezetését, a konspirativ házkutatás lefolytatását, 
a konspirativ őrizetbevételeket. Mindazon ügyekben, ame
lyekben az intézkedések a II. Főosztály vezetője (helyet
tesei) által jóváhagyott javaslatok alapján folynak, a to
vábbi fontosabb intézkedéseket is a II. Főosztály vezető
jének (helyetteseinek) kell jóváhagyni. Az ilyen ügyek-

II.
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ben folyó m unka helyzetéről a II. Főosztály vezetőjének 
(helyetteseinek) időközönként jelentést kell tenni.

e) Ha más ügyekkel kapcsolatban folytatott nyomozó m unka 
során a II. Főosztály szervei e lju tnak  addig, hogy — eset
leg — a választott pártszervek tagjai, pártalkalm azottak, 
valam int a párt hatáskörébe tartozó állami és társadalm i 
beosztást betöltők ellen szükségesnek látszik eljárni, ak
kor bárm ilyen jellegű operatív intézkedést csak a II. Fő
osztály vezetőjének engedélyével lehet eszközölni.

f) Am ennyiben az egész politikai nyomozó m unka főbb irá
nyát, legfontosabb elvi-politikai kérdéseit illető változta
tásokra van szükség, úgy a BM. II. Főosztály vezetője 
(helyettesei) az ilyen irányú javaslatot jóváhagyásra a 
belügym iniszternek terjeszti fel.

g) A BM. II. Főosztály vezetője (helyettesei) jogosult állami, 
vagy más intézm ények részére információkat adni.

h) A BM. II. Főosztály vezetője saját hatáskörében jogosult 
szervezeti változtatásokat végrehajtani — ha ez létszám - 
emeléssel nem  jár — alosztályokig bezárólag.

15. A BM. II. Főosztály vezetője:
a) kinevezi, illetve felm enti a hatáskörébe u ta lt kádereket;
b) jóváhagyja a hatáskörébe tartozó vezetőknek és beosztot

taknak a BM. II. Főosztály osztályai közötti áthelyezéseit 
(budapesti és megyei viszonylatban is);
engedélyezi a házasságkötést a hatáskörébe tartozó veze
tők és beosztottak részére;
engedélyezi az 1 évig tartó  illetm énynélküli szabadságot, 
a külföldre való utazási kérelm eket a Szovjetunióba és a 
népi dem okratikus országokba a hatáskörébe tartozó veze
tők és beosztottak részére;
jogosult a BM. II. Főosztály szerveinél tiszthelyettesig 
történő felvételre;

c) jogosult az egész operatív állom ányt fontosabb operatív 
akció, vagy rendkívüli esem ény kapcsán felm erülő bizto
sítási feladatok végrehajtására bárm ely időben szolgálatba 
rendelni (teljes készültség). A II. Főosztály vezetője tel
jes készültség elrendeléséről köteles előzőleg a belügy
m iniszternek jelentést tenni.
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A BM. II. Főosztály szervezete:

A BM. II. Főosztály szervezeti felépítését a 8/1957. számú bel
ügym iniszteri parancs szabályozza.

16. A BM. II. Főosztály operatív hálózati osztályai m unkájukat 
vonalas, objektum i és területi elv alapján szervezik meg.
a) Vonalas elv alapján kell megszervezni az im perialista h ír

szerző szervek M agyar Népköztársaság ellen irányuló 
kém tevékenységének, az ellenséges külföldi központok 
által irányíto tt kártevők és egyéb államellenes cselekmé
nyek felderítését és leleplezését. Az im perialista or
szágok és egyéb szervezetek hírszerző és elhárító szervei
nek országunk ellen irányuló terveinek, szándékainak fel
derítését, aknam unkájuk, behatolási csatornáik és a belső 
reakciós erőkkel, csoportokkal való kapcsolataik felfedé
sét.
Vonalas elv alapján kell megszervezni a belső reakció 
ellenforradalm i kategóriái elleni ügynöki operatív m un
kát, am elynek feladata felderíteni és felszámolni az ország 
területén  működő illegális ellenforradalm i szervezeteket, 
összeesküvéseket. Megakadályozni az ellenséges elemek 
illegális röpirat tevékenységét.

b) Objektum i elv alapján kell megszervezni a fegyveres 
erők, ipari, mezőgazdasági, közlekedési objektum ok, kül- 
és belkereskedelm i szervek, tudományos, kutató és te r
vező intézetek, kulturális intézm ények operatív védelm ét 
kémek, terroristák, diverzánsok és más reakciós elemek 
behatolása ellen, romboló tevékenységük megakadályo
zása érdekében.

c) Területi elv szerint kell megszervezni egy-egy föld
rajzilag m egjelölt területen  (járásban, községben, város
ban, kerületben stb.) elhelyezkedő összes ellenséges ele
mek ellen az operatív elhárító m unkát, kivéve az egyéb
ként objektum i elv alapján kiem elt nagyobb üzemeket, 
intézm ényeket stb.

17. Az operatív hálózati osztályok m ellett a szakszolgálatos ope
ratív  osztályok m unkájukkal elősegítik az ellenség üldözé
sét.

III.
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a) A BM. II. Főosztály hálózati osztályai az ügynöki feldol
gozás eredményessége érdekében külső figyelést és kör
nyezettanulm ányozást folytatnak a feldolgozás a la tt álló 
személyekkel kapcsolatban, am it a BM. állom ányába ta r
tozó titkos m unkatársak végeznek. A külső figyelésnél 
különböző álcázó és technikai eszközöket vesznek igénybe.

b) A kémek és ellenséges szervezkedések tagjai kapcsolat- 
tartási módjainak, bűnös terveinek felderítésére, kém 
anyagok kiju ttatásának  megakadályozására, valam int a 
feldolgozás a la tt álló személyek leleplezésére a BM. II. 
Főosztály illetékes osztálya titkos ellenőrzést végez a 
nemzetközi és belső postaforgalomban.

c) Államellenes bűncselekménnyel gyanúsított személyek 
lakásán titkos házkutatást tartanak, illetve ilyen szemé
lyekkel szemben titkos előállítást foganatosítanak. Az 
illetékes operatív osztály az ügynöki operatív munka 
tényleges szükségleteiből kiindulva az operatív technika 
különböző eszközeit alkalmazza a feldolgozás a la tt álló 
személyek telefon- és egyéb beszélgetéseinek lehallga
tására.

d) Figyelemmel kíséri a kapitalista államok ügynöki rádió
központjainak tevékenységét, ellenőrzi a hazai rádióállo
mások adásait az állam titkot képező adatok közlésének 
megakadályozása céljából. Ügynöki operatív intézkedések 
végrehajtására megfelelő operatív technikai és egyéb ok
m ányokat készíthetnek és használhatnak.

e) A BM. II. Főosztály illetékes osztálya — kizárólag az 
ügynöki operatív m unka céljaira — operatív nyilvántar
tást vezet az olyan személyekről, akik államellenes tevé
kenységet folytatnak, ilyen tevékenységgel alaposan 
gyanúsíthatok, továbbá azokról, akik az ellenséges h ír
szerző szervek és a belső ellenség számára bázist jelente
nek. A BM. II. Főosztály összes szervei ügynökségéről 
külön nyilvántartást vezet.

f) Az egyes operatív eszközök alkalmazását elrendelő veze
tők jogkörét külön parancs állapítja  meg.

IV.

Írásbeli parancsok és utasítások adása:
18. A BM. II. Főosztály vezetője (távollétében helyettesei) a
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BM. II. Főosztályt érintő összes kérdésekben parancsot és 
utasítást ad ki.

V.

Az ellenőrzés megszervezése:
A BM. II. Főosztály vezetőjének (helyetteseinek) feladata az 
állambiztonsági m unkát végző operatív szervek m unkájának 
összehangolása és ellenőrzése.
A BM. II. Főosztály vezetője köteles a központi és megyei ope
ratív  szervek m unkáját a helyszínen is rendszeresen ellenőrizni. 
Az alsóbb egységek vezetőit és a beosztottakat rendszeresen be 
kell szám oltatni a részükre m eghatározott feladatok végrehajtá
sáról. Az ellenőrzéshez igénybe veszi a Felügyeleti Csoportot. 
A Felügyeleti Csoport a II. Főosztály vezetője által jóváhagyott 
terv  alapján végzi m unkáját.
19. A BM. II. Főosztály vezetője (helyettesei) időközönként a 

központi osztályok vezetőit beszám oltatásra magához ren
deli. Az osztályvezetőket beszám oltatja a m eghatározott 
feladatok végrehajtásáról, m egszabja a további feladatokat.

20. A BM. II. Főosztály vezetője (helyettesei) általában negyed
évenként rendszeresen beszám oltatja a megyei politikai 
osztályok vezetőit a szerv m unkájáról, a legfontosabb fela
datok végrehajtásának állásáról, megszabja a további fela
datokat és meghatározza a feladatok végrehajtásának mód
ját.

VI.

A munkatervek készítése és jóváhagyása:
A BM. II. Főosztály minden szerve 6 hónapos m unkaterv  alap
ján  végzi m unkáját. A 6 hónapos tervidőszak január 1-től június 
30-ig, illetve július 1-től december 31-ig tart. A központi és me
gyei osztályok 6 hónapos m unkaterveinek a szerv előtt álló alap
vető feladatokat, célkitűzéseket és ezek végrehajtásának konkrét 
tervét kell tartalm aznia.

a) A központi és megyei osztályok vezetői á lta l készített-6 
hónapos m unkaterveket a II. Főosztály vezetője (helyette- 
sei) h agyja j ó v á .

b) A központi és megyei osztályok keretein belül m űködő 
alosztályok, csoportok részére megszabott részletes, konk
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ré t feladatokat és célkitűzéseket e szervek vezetői által 
készíte tt  hónapos m unkatervek tartalm azzák. 
M unkaterveiket az osztály vezetője, vagy illetékes helyet
tese (helyettesei) hagyja jóvá.

c) A megyei politikai osztályok keretein belül működő alosz
tályok m unkaterveiket — véleményezés végett — meg
küldik a BM. II. Főosztály vonalas elv alapján illetékes 
központi osztály vezetőjének.

d) A megyei politikai osztályok járási és városi, valam int 
budapesti kerületi osztályai 6 hónapos m unkaterv alapján 
dolgoznak. M unkaterveiknek tartalm azni kell a szerv előtt 
álló feladatok és célkitűzések végrehajtásának konkrét, 
részletes tervét.
M unkaterveiket a megyei (budapesti) politikai nyomozó 
osztály vezetője hagyja jóvá.

21. A központi és megyei (budapesti) osztályok vezetői kötele
sek a 6 hónapos m unkatervek végrehajtásáról rövid, tömör, 
értékelő, összefoglaló, beszámoló jelentést készíteni a jóvá
hagyásra, vélem ényezésre felterjeszte tt következő tervidő
szak új m unkatervéhez. A beszámoló jelentés tartalm azza:
a) összefoglaló értékelés a kijelölt alapvető feladatok végre

hajtásáról.
b) Beszámoló értékelés a vonalas elv alapján ezen szervek 

elé állított konkrét feladatok végrehajtásáról.
A beszámoló jelentéseket az új tervekkel együtt 2 pél
dányban a BM. II. Főosztály vezetőjének (helyetteseinek) 
kell felterjeszteni június, illetve december 30-ig. A jóvá
hagyott m unkaterv végrehajtását időközben a főosztály- 
vezető (helyettesei) beszámoltatás ú tján  segíti és ellenőrzi.

VII.

A BM. II. Főosztály munkájának értékelése és irányítása:

22. A BM. II. Főosztály vezetője a központi és megyei operatív 
osztályok vezetői részére időközönként (a szükséghez m ér
ten) értekezletet tart, ahol értékeli és megjelöli a felada
tokat.

23. Biztosítani kell, hogy a megyei (budapesti) politikai nyo
mozó osztályok vezetői a BM. II. Főosztály vezetője által
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ta rto tt értekezlet beszámolóján kívül az egyes vonalakat 
tartó  központi osztályok részéről tájékoztató előadást kap
janak, például: az egyes im perialista hírszerző szervek, 
egyes belső ellenséges kontingensek tevékenységéről, mód
szereiről, taktikájáról stb.

24. A BM. II. Főosztály és szervei m unkájának irányításához 
igénybe veszi a fontosabb hálózati operatív osztályok veze
tőiből alakult tanácskozó testületet.

25. A BM. II. Főosztály vezetője köteles a Politikai Nyomozó 
Főosztály és szervei m unkájáról rendszeres időközönként a 
belügym iniszternek jelentést tenni.

26. A BM. II. Főosztály vezetője köteles a legjelentősebb ellen
séges tevékenységről, egyes ellenséges kategóriák helyzeté
ről rendszeresen jelentéseket készíteni — a BM. II. Főosz
tály  Tájékoztatási Osztályán keresztül — a párt, a korm ány 
vezetői és a belügym iniszter részére.

VIII.

A BM. II. Főosztály központi osztályainak feladatai és jogai:

27. A BM. II. Főosztály központi osztályainak feladata illeté
kességi terü letén  megszervezni az ügynöki operatív felderítő 
m unkát és ennek révén biztosítani az eredm ényes bűnüldö
zést.

28. A BM. II. Főosztály osztályai a Főosztály vezetője (helyet
tesei) irányítása és utasítása alapján végzik m unkájukat.

29. A központi osztályvezető 6 hónapos m unkaterv  alapján irá
nyítja  és ellenőrzi az osztály m unkáját.

30. Félévenként írásbeli beszámolót, jelentést készít az osztály 
m unkaterületéről, elért eredm ényeiről és hiányosságairól.

31. Félévenként operatív osztályértekezleten értékeli a felderítő 
m unka helyzetét és m eghatározza a jóváhagyott m unkaterv 
alapján a következő félév feladatait. Az értekezlet idejét kö
teles előre bejelenteni és beszámolóját a BM. II. Főosztály 
vezetőjének (helyetteseinek) jóváhagyásra felterjeszteni.

32. Kapcsolatot ta r t fenn azon objektum ok és intézm ények ve
zetőivel, amelyek területén  az ellenséges elemek behatolá
sának megakadályozása érdekében ügynöki felderítést foly
tat.
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33. A BM. II. Főosztály vezetője (helyettesei) előzetes jóvá
hagyása alapján az objektum , vagy intézmény belső helyze
tével kapcsolatos szóbeli információkat adhat ki párt, vagy 
állami szervek felé, olyanokat, amelyek nem veszélyeztetik 
az ügynöki operatív m unka titkosságát.

34. A központi osztály (-ok) vezetője (helyettesei) saját hatás
körében engedélyezi a felderítő m unka érdekében, a célsze
rűség figyelem bevételével kiválasztott személyek ügynöki, 
inform átori és rezidensi beszervezését, am ennyiben az nem 
esik a főosztályvezető hatáskörébe u talt kategóriákba, to
vábbá engedélyezi konspirált lakások és titkos találkozó- 
helyek szervezését. (A "K " lakás kiutalását a BM. II. Fő
osztály vezetője [helyettesei] engedélyezi.)

35. Engedélyezi — a főosztályvezető hatáskörébe u taltak  kivé
telével — a szervezett ellenséges tevékenységet folytató cso
portok és személyek ellen ügynöki bizalmas nyomozás be
vezetését.

36. Javaslatot tesz a BM. II. Főosztály vezetőjének (helyettesei
nek) ügynöki, vagy más úton beszerzett adatok alapján 
ellenséges tevékenységgel alaposan gyanúsítható személyek 
előzetes letartóztatására, őrizetbevételére a vizsgálati osz
tállyal való előzetes egyetértés alapján.

37. Rendkívüli esetekben előzetes letartóztatást ha jtha t végre, 
azonban az ügyészségen kívül erről 24 órán belül jelentést 
kell tenni a BM. II. Főosztály vezetőjének (helyetteseinek).

38. Jogosult elrendelni a feldolgozás a la tt álló ellenséges ele
mekről környezettanulm ány elkészítését, postai küldem é
nyeik titkos ellenőrzését, vagy más operatív akció lefolyta
tását, am ennyiben a feldolgozás folyamán kialakult opera
tív helyzet ezt indokolja.

39. Jogosult az osztály költségvetése alapján igényelt összegből 
kifizetéseket engedélyezni az ügynöki operatív m unka vég
zése során felm erült kiadások fedezésére.

40. Jogosult egyes operatív akciók végrehajtására, rendkívüli 
események elhárítására, az osztály állományából készültsé
get elrendelni, am ennyiben ez nem haladja meg a létszám 
egyharm adát és 48 óránál több igénybevételt nem jelent.

41. Az osztály m unkaterületén feldolgozás alatt álló ellenséges 
kategóriákról köteles rendszeres híranyagot beszerezni és
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azokat kiértékelés u tán feldolgozva továbbítani a BM. II. 
Főosztály vezetőjének. A rendkívüli esem ényeket köteles 
azonnal jelenteni a BM. II. Főosztály vezetőjének (helyette
seinek). (A m iniszternek, vagy I. helyettesének csak a főosz
tályvezető [helyettesei] engedélyével terjeszthet fel közvet
lenül jelentést.)

42. Az osztály vezetője (helyettesei) felelős a megyei (budapesti) 
párhuzamos szervek ügynöki operatív m unkájáért. Köteles 
— a kettős alárendeltség elve alapján — megszervezni, irá
nyítani, ellenőrizni és gyakorlati segítséget nyújtani a me
gyei (budapesti) párhuzamos szervek felderítő m unkájához. 
Az országosan beszerzett információk alapján az egyes ellen
séges kategóriák tevékenységének új módszereiről és irá
nyairól időközönként értékelést kell készíteni és a vonalon 
folyó operatív m unka országos összehangolása és egységes 
irányítása érdekében ezekről az értékelésekről tájékoztatni a 
megyei (budapesti) párhuzamos szerveket. A párhuzam os al
osztályok vezetői hasonlóképpen kötelesek tájékoztatni a 
központi szerveket.

43. A BM. II. Főosztály központi hálózati operatív osztályveze
tői (helyettesei) a megyei politikai osztályvezetők m egkerü
lése nélkül biztosítják a párhuzamos megyei (budapesti) al
osztályok m unkájának elvi és gyakorlati tám ogatását, ellen
őrzését.

44. A központi osztályok megyei (budapesti) párhuzamos alosz
tályainak adandó főbb feladatok:
a) A megyei politikai osztályok párhuzamos szerveinek segí

teni az egyes konkrét ügyek eredm ényes feldolgozásában.
b) Ellenőrizni a parancsok, utasítások végrehajtását a pár

huzamos szervekre kiterjedő m értékben, segíteni a végre
hajtás m ódjának m eghatározásában, megértésében.

c) Tájékozódást szerezni, tapasztalatokat gyűjteni arról, 
hogy a megye területén azon a vonalon az ellenség m ilyen 
tevékenységet fe jt ki, m ilyen módszerekkel.

d) A központi osztályoktól a megyei párhuzamos szerveknek 
küldendő fontosabb utasításokat meg kell küldeni a BM. 
II. Főosztály vezetőjének (helyetteseinek).

45. A központi osztályok vezetői (helyettesei) kötelesek szemé
lyesen és rendszeresen segítséget nyújtani a helyszínen a vi-
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déki párhuzamos szerveknek, a szervek vezetőit rendszere
sen összehívni.

46. A BM. II. Főosztály központi osztályvezetői (helyettesei) a 
párhuzamos megyei (budapesti) politikai osztályok alosz
tályvezetőit a BM. II. Főosztály vezetőjének jóváhagyásával 
h ívhatják össze értekezletre. A központi osztályok vezetői 
kötelesek az értekezlet m egtartása előtt beszámolóikat a 
BM. II. Főosztály vezetőjének (helyetteseinek) bem utatni.

47. A központi osztályvezető köteles biztosítani, hogy a m unka- 
terü letére érkező olyan információkat, amelyek más opera
tív  osztályok m unkaterületeit érintő kérdéssel kapcsolato
sak, az illetékes szervek azt időben és folyam atosan meg
kapják.

48. A rendszeres hírcsere m ellett az osztályvezető felelős a többi 
osztály m unkaterületeit érintő ügyek, vagy egyes operatív 
akciók közös összehangolásáért.

49. Köteles biztosítani az ügynöki operatív m unka, valam int az 
ennek során beszerzett bizalmas anyagok teljes titkosságát.

50. M inden év végén köteles összeállítani az osztály költség- 
vetését az ügynöki operatív m unka kiadásainak fedezésére.

IX.

A BM. II. Főosztály megyei (budapesti) osztályainak 
feladatai és jogai:

51. A megyei (budapesti) kapitányságok politikai osztályainak 
feladata vonalas, objektum i és terü leti elv alapján megszer
vezni az ügynöki operatív m unkát és felderíteni illetékességi 
területén  belül az ellenséges tevékenységet kifejtő eleme
ket, biztosítani az eredm ényes bűnüldözést.

52. A megyei (budapesti) politikai osztályok, a BM. II. Főosztály 
vezetője, valam int az illetékes főkapitány irányítása és u ta
sítása alapján végzik m unkájukat.

53. A megyei (budapesti) politikai osztály (-ok) vezetője (helyet
tesei) saját hatáskörében engedélyezi az ügynöki, informá- 
tori és rezidensi beszervezéseket, továbbá konspirált laká
sok, titkos találkozóhelyek szervezését. Am ennyiben a be
szervezési jelölt nagyobb jelentőségű, a megye terü letét 
meghaladó tekintéllyel és hírszerzési lehetőséggel rendel

14

ÁBTL - 4.2 - 10-21/2/1959 /14



kező ism ert személy (például: jelentős egyházi, tudományos 
személy, író stb.) a beszervezést engedélyezés előtt az ille
tékes párhuzamos központi osztállyal egyeztetni kell.

54. Engedélyezi szervezett ellenséges tevékenységet folytató 
csoportok és személyek ellen ügynöki bizalmas nyomozás 
bevezetését. Amennyiben a szervezett ellenséges tevékeny
séget kifejtő csoport országos kiterjedésű, vagy más megyei 
szervek illetékességi terü letére is átnyúlik, úgy az ügynöki 
bizalmas nyomozás bevezetését csak az illetékes párhuza
mos központi osztály előzetes véleményezése alapján enge
délyezi.

55. Ügynöki, vagy más úton beszerzett adatok alapján ellensé
ges tevékenységgel alaposan gyanúsítható személy őrizetbe
vételére, előzetes letartóztatására a megyei rendőrfőkapi
tányság vezetője, vagy a politikai osztály vezetője (helyet
tese) jogosult. Azonban az őrizetbevételt — sürgősség (pél
dául: tettenérés) esetét kivéve — vélem ényeztetni kell a 
központi párhuzamos osztállyal. Az őrizetbevételről, előzetes 
letartóztatásról köteles az intézkedés előtt jelentést tenni a 
II. Főosztály vezetőjének (helyetteseinek).

56. Rendkívüli esetekben (például: tettenérés, szökés) előzetes 
letartóztatást ha jtha t végre, azonban erről — utólag — 24 
órán belül jelentést kell tenni a BM. II. Főosztály vezetőjé
nek.

57. A 6 hónapos m unkaterv alapján irányítja  és ellenőrzi az 
osztály egész m unkaterületét.

58. Félévenként operatív osztályértekezleten értékeli a felderítő 
m unka helyzetét és a megye terü letén  tevékenykedő ellen
séges elemek aknam unkájának alakulását.

59. Köteles gondoskodni a megyei (budapesti) politikai osztá
lyok alosztályai és kirendeltségei ügynöki felderítő m unká
jának irányításáról, ellenőrzéséről és rendszeres beszámol
tatásáról. A kirendeltségek (Budapesten kerületi alosztá
lyok) az operatív felderítést a terü leti szervezési elv alapján 
végzik.

60. A megyei (budapesti) politikai osztályok egységes irány ítá
sának biztosítása érdekében a szervek vezetői kötelesek a 
megye területén  tevékenykedő ellenséges kategóriákról,
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valam int az ügynöki feldolgozás alá vont ellenséges elemek
ről rendszeres információt adni a központi párhuzam os osz
tály részére.

61. Az ügynöki operatív m unka konspirációjával, az operatív 
állomány mozgósításával, az anyagi ellátm ány felhasználá
sával kapcsolatos kötelezettségek megegyeznek a központi 
osztályok vezetőinek kötelezettségeivel.

62. A megyei politikai nyomozó osztály alosztályaitól áthelye
zési, leváltási javaslatot csak az illetékes központi osztály 
vezetőjével való egyetértés alapján lehet felterjeszteni.

63. A megyei politikai osztályok vezetői időközönként a megyei 
párt-végrehajtó  bizottságok előtt — a párt-végrehajtó  bi
zottsággal való előzetes megállapodás alapján — beszámol
nak az osztály m unkájáról, az egyes területek, objektumok 
helyzetéről, az ellenséges kategóriák tevékenységéről stb. 
A megyei politikai osztályok vezetői kötelesek erről a BM. 
II. Főosztály vezetőjének (helyetteseinek) az értekezlet előtt 
jelentést tenni és ezzel egyidejűleg beszámolóikat felter
jeszteni.

X.

A központi, megyei (budapesti) alosztály- és csoportvezetők:
Az alosztály- és csoportvezetők az operatív feladatok megoldá
sában és az operatív beosztottak nevelésében központi helyet
foglalnak el. Ezzel kapcsolatban a következő kötelezettségeik
v annak :
64. Személyesen felelősek az alosztály területein  és objektum ai

ban végzett ügynöki operatív m unka eredm ényéért.

65. Kötelesek alaposan megismerni és elemezni az ellenséges 
állom ányt és tevékenységét, annak irányát, m ódszerét és az 
ellenük folytatandó tám adás m ódjára, irányára javaslatot 
tenni.

66. Felelősek azért, hogy a javaslataik m egtétele u tán kapott 
parancsok, utasítások egységük m unkájában m aradéktalanul 
érvényesüljenek és kitűzött céljukat elérjék.

67. Személyesen tartsanak  kapcsolatot és foglalkozzanak a leg
képzettebb ügynökökkel, közvetlenül irányítsák a legfonto
sabb ügyek feldolgozását.
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68. Inform átorok beszervezését a központban az alosztályok 
vezetői is engedélyezhetik.

69. Operatív beosztottaiktól követeljék meg a belügym iniszter 
és helyettesei, valam int a BM. II. Főosztály vezetője paran
csainak és utasításainak m aradéktalan végrehajtását.

70. Ügy neveljék a vezetésük alá tartozó operatív tiszti állo
m ányt, hogy ne felejtse el semmilyen körülm ények kö
zött: a Politikai Nyomozó Főosztály a népi állam, a M agyar 
Népköztársaság védelmi szerve és az osztályharcban a m un
kásosztály fegyvere. Ápolják beosztottaikban a pro letár
nemzetköziség eszméjét, tartsák  ébren az egymásra utaltság 
és a bajtársi együttm űködés gondolatát. Tudatosítsák beosz
tottaikban: az állam hatalm at és a társadalom  közrendjét vé
delmező fegyveres szervek szoros együttm űködése nélkül 
nem  szilárdítható meg a proletárhatalom , a társadalom  kon
szolidált élete. Az ellenséggel szemben bátran és támadólag 
lépjenek fel, törvényeink védelm ében és annak szellemében 
szilárdan őrizzék a m unkás-paraszt hatalm at.

71. Kötelességük beosztottaiknak az egyes feladatok kiadása 
alkalmával, a beszámoltatáson keresztül és a gyakorlati 
m unka végzése során konkrét és rendszeres segítséget nyú j
tani. Az operatív feladatok megoldásában való közvetlen és 
személyes példam utatás segítségével fejlesszék beosztottaik
ban az operatív m unka iránti érdeklődést és felelősségérze
tet.

72. Az alosztályvezetőknek beosztottaik részére, munkam ódsze
reik javítása érdekében jól előkészített — a határozatok, 
parancsok és utasítások szem pontjai szerint vezetett — 
rendszeres havi értekezletet kell tartani. Az értekezleten 
elemezni kell az operatív m unka eredm ényeit és hibáit, 
meg kell határozni a soronlevő feladatokat.

73. Beosztottaik nevelése érdekében a beosztottak által elköve
te tt fegyelem sértések kivizsgálását — am ennyiben azt a 
BM. fegyelmi szabályzata más hatáskörbe nem  u talja  — az 
alosztályvezetőknek kell lefolytatni. A fegyelmi vizsgálat 
befejezése u tán  a fenyítésre vonatkozó javaslatát terjessze 
fel osztályvezetőjének.

74. A megyei (budapesti) politikai nyomozó osztályok kém elhá
rító, belső reakció, ipari, mezőgazdasági szabotázselhárító,
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nyilvántartó alosztályai kettős alárendeltség ala tt állnak: az 
elhárító m unka országos egybehangolása érdekében a szak
mai kérdésekben alá vannak rendelve az illetékes központi 
osztályoknak is.

75. A megyei (budapesti) alosztályok vezetői a központilag meg
határozott feladatok végrehajtásáról a megyei (budapesti) 
politikai nyomozó osztály vezetőjének és a központi osztály 
vezetőjének egyaránt kötelesek beszámolni. Em ellett rend
szeres tájékoztató jelentést kell adniok a területükön folyó 
ellenséges tevékenységről, az alosztály intézkedéseiről, vala
m int soronkívül jelenteni kötelesek a rendkívüli eseménye
ket (fontosabb ügyek keletkezéséről, beszervezésekről, le tar
tóztatásokról stb.) az illetékes alosztályoknak.

76. A központi szervek és a párhuzam os alosztályok közötti 
együttm űködésnek, az ellenséges aknam unka elleni közös 
harcnak a központi osztályok irányító, szervező, ellenőrző 
m unkája m ellett az elvtársi segítségnyújtás elvén kell ala
pulnia. Ezért az osztályvezetők és helyetteseik kötelesek a 
párhuzamos alosztályok m unkáját a helyszínen ellenőrizni 
és a fontosabb kérdésekben a vidéki osztályvezetők bevoná
sán keresztül, azokkal egyetértésben intézkedni.

XI.

Általános intézkedések:
77. A BM. II. Főosztály központi és megyei (budapesti) osztály- 

vezetői és osztályvezető-helyettesei illetékességi területüket 
csak a főosztály vezetőjének (helyetteseinek) engedélyével 
hagyhatják  el.

78. A BM. II. Főosztály központi és megyei (budapesti) osztá
lyok vezetői, osztályvezető-helyettesei évi és rendkívüli sza
badságot a BM. II. Főosztály vezetőjének (helyetteseinek) 
előzetes engedélyével vehetnek ki.
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Kapják: M iniszterhelyettes elvtársak,
II. Főosztály vezetője, helyettese, osztályvezetői,
BM. Titkárság,
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok vezetői, 
Megyei (budapesti) politikai nyomozó osztályok vezetői, 
II. Főosztály Titkárság 5 példány.
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