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Tárgy: A BM. III. Főcsoportfőnökség „szigorúan titk o s” állo
m ánya szervezésével, m űködésével, vezetésével össze
függő állam biztonsági feladatok, szabályok.
A 3541/1956., a 3298/1961., valam int a 3307/1967. szám ú
korm ányhatározatban kapott felhatalm azás alapján a BM. III.
Főcsoportfőnökség (központi, budapesti és e rre kijelölt megyei)
szervei feladatainak eredm ényes végrehajtásához az állam biz
tonsági m unkában - az illetékes állami, társadalm i és m ás szer
vek vezetőivel egyetértésben - „szigorúan titk os” („SZT.”) állo
m ányt szervez, és m űködtet. E nnek alapelveit, szabályait a
belügym iniszter elvtárs 002/1969. szám ú parancsa határozza meg.
A m iniszteri parancs végrehajtása érdekében

u t a s í t o m
a BM. III. Főcsoportfőnökség é rin te tt vezetőit és beosztottait,
hogy az „SZT.” állom ány szervezésénél, vezetésénél, m űködésé
nél a parancsban m eghatározott feladatokat, elveket és ren d e lk e 
zéseket az alábbiak szerint hajtsák végre és érvényesítsék.
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I.

Az „SZT.” állomány rendszere
1. Az „SZT.” állomány (státus) szervezése, alkalmazása:
a) „SZT.” állom ányt ott kell szervezni, ahol:
-

-

-

a M agyar N épköztársaság politikai, társadalm i, gaz
dasági rendjének, az állam biztonságának védelm e
ezt szükségessé teszi;
az állam biztonságának védelm e érdekében szüksé
ges operatív m unka (elhárítás, hírszerzés) ezen a
módon hatékonyabban, eredm ényesebben fo ly tat
ható;
közvetlen állam biztonsági érdekek ezt igénylik a
hírszerzési és elhárítási bázisok erősítésére;
külképviseletekben (diplomáciai, kereskedelm i,
közlekedési, idegenforgalm i, sajtóügynökségi
képviseletek, illetve vállalatok stb.);
m inisztérium okban, főhatóságoknál, intézm é
nyekben, objektum okban (hadi és népgazdasági,
közlekedési, hírközlési és postaforgalm i, kül- és
belkereskedelm i, tudom ányos, kulturális, ideoló
giai, ifjúsági, idegenforgalm i területeken, a nem 
zetközi kapcsolatok, kapitalista követségek, in té
zetek stb. vonalán).

b) „SZT.” stá tu st szervezni az operatív helyzet (szükség
let) előzetes felm érése nélkül tilos!
Új státus szervezésénél - az indokolatlan párhuzam os
ságok elkerülése érdekében - vizsgálni kell a m ár m ű
ködő, illetőleg tervezett „SZT.” állom ány összállam biz
tonsági érdekeknek m egfelelő felhasználásénak, vagy
szükség szerinti átcsoportosításának lehetőségeit.
A fedőobjektum ba kihelyezett „SZT.” tisztek (további
akban: „SZT.” beosztottak) operatív szerven belüli á t
csoportosítása, vagy a BM. III. Főcsoportfőnökségen
belül m ás operatív szerv állom ányába áthelyezése csak
fontos állam biztonsági érdekből történhet.
Átcsoportosítás, áthelyezés esetén az illetékes operatív
vezető részletes javaslatot köteles készíteni, am ely ta r 
talm azza az intézkedés okát, az „SZT.” beosztottak
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m unkájának, operatív helyzetének, általános m agatar
tásának értékelését.
2. „SZT.” állományba helyezés (kinevezés, áthelyezés):
a) BM -en kívüli területről elsősorban azok a szem élyek
kerülhetnek kiválasztásra, akik m ár az adott objektum 
ban (vonal, terület) dolgoznak, vagy dolgoztak és vala
m ilyen form ában kapcsolatban álltak, vagy állnak az
állam biztonsági szervekkel és ennélfogva bizonyos ope
ratív tapasztalattal és gyakorlattal rendelkeznek (pél
dául: hivatalos, társadalm i kapcsolatok stb.).
BM -en kívüli terü letrő l „SZT.” állom ányba jelöltekről
szükséges konspirált inform ációk, környezettanulm á
nyok beszerzéséről az illetékes operatív szervek a sze
m élyzeti szervekkel együttm űködve kötelesek gondos
kodni. Az inform ációk hitelességéért az eljáró operatív
szervek vezetői a felelősek.
b) „SZT.” állom ányba áthelyezni azokat a hivatásos (nyílt,
vagy „T.” állom ányú) operatív tiszteket, tiszth ely ette
seket (vezetőket, beosztottakat egyaránt) lehet, akik a
fedőm unkakör, illetőleg az „SZT.” m unka kettős felada
tának ellátására alkalm asak.
Az „SZT.” állom ány tagjainak képességei feleljenek
meg a végrehajtandó operatív feladatoknak. Rendelkez
zenek a fedőm unkakörhöz m egkövetelt (státus szerinti)
iskolai végzettséggel, vagy azzal egyenértékű felkészült
séggel, idegennyelv-ism erettel stb.
c) Az operatív szervek vezetőinek a hatáskörileg illetékes
szem élyzeti szerv vezetőjével együttm űködve és
egyetértésben kell kezdem ényezniük az „SZT.” beosz
to ttak kinevezésével, áthelyezésével stb. kapcsolatos in
tézkedéseket.
3. Az „SZT.’’ állomány jogállásának biztosítása:
a) Az „SZT.” beosztottak a BM. III. Főcsoportfőnökség hi
vatásos állományába tartoznak. K ötelességeik és jogaik
a kettős feladatkörtől, a konspirációs helyzetből
adódó m egkülönböztetéstől eltekintve alapvetően
azonosak a n yílt operatív állom ányéval.
b) Az „SZT.” beosztottak általában fokozott m egterhelést
jelentő kettős feladatot látnak el. Az illetékes operatív
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szerv vezetője az ,,SZT.” állom ányra érvényben levő
rendelkezések keretein belül, az „SZT.” beosztottak ré
szére a fokozott igénybevétel arányában intézkedhet,
illetőleg teh e t javaslatot a m iniszteri parancsban m eg
határozott pénzügyi, anyagi ju ttatáso k m egállapítására.
c) Az „SZT.” állom ány az MNK. állam biztonsági védelmi
rendszerének fontos része.
Az „SZT.” állom ány az illetékes o peratív szerv irán y í
tásával (felhatalm azásával) - külföldi, vagy hazai bázi
son - a fedőbeosztás által biztosított lehetőségek felhasználásával, állam biztonsági feladatok végrehajtására,
illetve állam biztonsági érdekek érvényesítésére hiv ato tt
és kötelezett. „SZT.” m unkája során állam biztonsági
operatív eszközöket és m ódszereket alkalm azhat.
Az „SZT.” állom ány rendszere az állam külső és belső
biztonsága ellen irányuló ellenséges tevékenység m eg
előzése, felderítése, leleplezése érdekében fo ly tato tt h ír
szerző és elhárító (szűrő), az ügyszerű operatív feldol
gozó m unka eredm ényességét elősegítő lehetőségeket
biztosítja.
d) Az „SZT.” beosztott fedőm unkahelyén operatív funk
cióját tekintve lehet:
- rezidens (vezetése alá az objektum ban, területen, vo
nalon több „SZT.” beosztott tartozik);
- csoport, vagy alosztály szervezésében működő
„SZT.” beosztott;
- hálózatot tartó „SZT.” beosztott;
- rezidentúrához tartozó „SZT.” beosztott;
- önállóan m űködő „SZT.” beosztott;
- m űszaki, technikai, biztonsági feladatokat teljesítő
„SZT.” beosztott;
- egyéb funkciót ellátó „SZT.” beosztott.
II.
Az „SZT.” beosztottak operatív kiképzése, továbbképzése;
fedőobjektum ba (vonal, terület) bevezetése, kivonása
4. Az általános és speciális operatív kiképzés, továbbképzés:
a) Az „SZT.” beosztottak részére kihelyezés („SZT.” ope
ratív m unkába bevonás) előtt külön te rv és tem atika
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szerint, operatív feladatuknak m egfelelő kiképzést kell
szervezni.
A kiképzés terjed je n ki:
BM-en, valam int a III. Főcsoportfőnökségen kívüli kon
tingensből „SZT.” beosztásba kinevezetteknél:
-

a hivatásos operatív állom ány részére m eghatározott
operatív alapkiképzésre;
valam ennyi „SZT.” beosztottnál:
- az „SZT.” m unkakör általános és speciális operatív
elveire, szabályaira, az „SZT.” beosztottak jogaira,
kötelességeire;
- az adott „SZT.” m unkakörben m eghatározott speciá
lis operatív feladatokra, a végrehajtás m ódjaira, a
feladataikhoz szükséges operatív technikai eszközök
alkalm azására, kezelésére;
hivatásos (nyílt, vagy „T.”) állom ányból áthelyezettek
esetében a fedőm unkakör ellátásához szükséges alap
vető és speciális ism eretekre, am ennyiben azzal nem
rendelkeznek.

b) Gondoskodni kell az „SZT.” beosztottak m agas színvo
nalú operatív, szükség esetén politikai továbbképzéséről
és arról, hogy a m egjelent parancsokat, u tasításokat a ráju k vonatkozó m értékben - időben m egism erjék.
c) Az „SZT.” beosztottak kiképzését, továbbképzését álta
lában egyénenként kell végrehajtani (csoportos kikép
zés, továbbképzés csak rezidentúra szervezésben cso
portfőnök, önálló osztályvezető engedélyével hajtható
végre).
A kiképzés, szükség esetén a továbbképzés (idő és hely)
legalizálására terv e t kell kidolgozni, am elyet az opera
tív szerv illetékes vezetője hagy jóvá.
A kiképzést az operatív szerv illetékes vezetője által
m eghatározott BM. objektum ban (konspirált körletben),
vagy m ás helyen (szálloda, vidék stb.) kell végrehajtani.
A továbbképzést lehetőség szerint az „SZT.” beosztottak
beszám oltatása alkalm ával kell lebonyolítani „K .” és
„T .” lakásban, vagy konspirált körletben. K ülön enge
déllyel esetenként a hivatalos kapcsolattartás fedése
a la tt a fedőm unkahelyen, vagy m ásutt is m egoldható.
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d) Kihelyezés u tán egyetem eken, főiskolákon tanulm á
nyok folytatását (idegennyelv-tanfolyam ok elvégzését)
„SZT.” beosztottak részére engedélyezni általában a
fedőm unkakör lehetőségein belül lehet.
A m ennyiben az „SZT.” beosztottak operatív feladatai
szükségessé és indokolttá teszik a tanulm ányok folyta
tását, ehhez az illetékes operatív vezető nyújtson segít
séget.
5.
Az „SZT.” beosztottak fedőobjektumba (vonal, terület)
bevezetése:
a) „SZT.” beosztottak objektum ba (vonal, terület) kihe
lyezése (állom ányba vétele, kinevezése) előtt - az elő
zetes felm érés alapján - részletes operatív tervet, ja 
vaslatot kell készíteni.
A te rv tartalm azza:
- az „SZT.” beosztottak beállításának indokolását;
- az „SZT.” beosztottak általános és speciális operatív
feladatait, funkcióit;
- rezidentúra, hálózat kapcsolása esetén annak indo
kolását;
- a kapcsolt „SZT.” beosztottak, ügynökök szem élyé
nek, konspirációs helyzetének, főbb feladatainak, a
kapcsolattartás m ódjának szükség szerinti részlete
zését;
- a kettős m unkakör összhangjának és ellátásának
(hírszerző, elhárító lehetőségek) biztosítékait;
- a bevezetés legalizálására az „SZT.” beosztottak be
vonásával kidolgozott kom binációt, am ely ta rta l
m azza az operatív fedéshez szükséges szem élyi le 
gendát, a végleges kihelyezés előtti közbeeső fedő
m unkahelyek (legalizálási objektum ) felhasználásá
nak lehetőségeit, szükségességét, a p ártátjelentés, a
hadkötelezettségi viszony rendezésének form áját, a
BM. okm ányok, felszerelések bevonásával kapcsola
tos intézkedés indokolását, m ódját;
- az adott objektum ban (vonal, terület) - az „SZT.”
státus biztosítására, am ennyiben ez szükséges volt
m ikor, m elyik hatáskörileg illetékes állam i veze
tővel tö rté n t egyeztetés, m egállapodás, mi a m eg
állapodás tartalm a;
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-

kik tudnak és tu d h atn ak az „SZT.” beosztottak be
állításáról, állam biztonsági jellegű m űködéséről, fel
adatairól. (Ezt csak a szolgálati feladataiknál fogva
illetékes operatív vezetők, beosztottak és részben a
fedőm unkakör hivatalból tájékoztatott vezetői is
m erhetik. E körben szem élyi kérdésben és a tájékoz
tatás m értékében tö rté n t bárm ilyen változásról kü
lön feljegyzést kell készíteni.);

-

az „SZT.” beosztottakkal a kapcsolattartás m ódját, a
kapcsolattartók szem élyét.

b) Az „SZT.” állom ányt - az operatív érdekek, feladatok
alapján kiválasztott fedőm unkahelyen - olyan pozíci
ókba (m unkakörbe) kell helyezni, ahol a m egfelelő h ír
szerző lehetőség és a kettős feladat ellátása biztosított
és a szükséges (központi) irányítás, ellenőrzés m ellett az
állam biztonsági m unka eredm ényesen végezhető anél
kül, hogy ez a fedőszerv (fedőm unkakör) alapvető fel
adatainak teljesítését akadályozná.
M indenkor figyelem be kell venni az „SZT.” beosztottak
legalizálásának, fedésének lehetőségeit, különösen ope
ratív (nyílt) állom ányból kihelyezés esetén.
Az „SZT.” beosztottak részére - az é rin te tt BM. szer
vek közrem űködésével - operatív feladataiknak, fedő
m unkakörüknek megfelelő szem élyi legendához szüksé
ges fedőokm ányokat (m unkakönyv, M IL-lap stb.) kell
biztosítani és gondoskodni kell az „SZT.” beosztottak
had kötelezettségi viszonyának rendezésére, legalizálá
sára szükséges intézkedések végrehajtásáról. A p á rt
átjelentés az MSZMP. BM. PB. ú tjá n történik. Az á t
jelentésekkel kapcsolatosan terv ezett intézkedéseket a
legalizálási te rv jóváhagyása elő tt konzultálni kell az
MSZMP. BM. PB. illetékes titkárával. Az átjelen tést az
illetékes csoportfőnöknek, önálló osztályvezetőnek írás
ban kell kérni a BM. PB-től.
c) A m ennyiben az operatív helyzet ezt szükségessé és a
term észetes körülm ények lehetővé teszik, m iniszter
helyettesi engedéllyel az „SZT.” beosztottakat olyan
kom binációval kell kihelyezni, hogy a BM -hez ta rto z á 
sukról a fedőobjektum állam i vezetőjének tájékoztatása
is m ellőzhető legyen. E vonatkozásban szükséges intéz
kedéseket a legalizálási tervben m eg kell határozni és
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az „SZT.” beosztottak vezetésénél erre a körülm ényre
figyelem m el kell lenni.
6.
kivonása:

Az „SZT.” beosztottak fedőobjektumból (vonal, terület)

a) Az „SZT.” beosztottak kivonása részletes operatív terv
alapján történhet, am ely tartalm azza:
- az operatív helyzet értékelését, az „SZT.” beosztot
tak kivonásának indokolását;
-

-

a kivonás legendáját, fedését biztosító intézkedése
ket;
am ennyiben az „SZT.” beosztottak szem élyének fel
cserélése céljából tö rtén ik a kivonás (bevezetés), en
nek összehangolására tett, illetőleg szükséges intéz
kedéseket, az operatív m unka folyam atosságának
biztosítékait;
a kivont „SZT.” beosztottakkal kapcsolatos további
terveket, szem élyét érintő anyagi, szociális és egyéb
következm ényeket és az ezzel kapcsolatos intézkedé
seket.

b) Az állandó vagy ideiglenes jelleggel kihelyezett „SZT.”
beosztottak kivonása elrendelhető, ha az „SZT.” beosz
to ttak :
-

-

feladatukat végrehajtották, illetve az objektum ban
(vonal, terület) m ár nem szükséges az „SZT.” beosz
to ttak m űködtetése;
az „SZT.” m unkakör (kettős feladat) ellátására al
kalm atlanná váltak (például: szellemi, vagy fizikai
erőnlét állandó és nagyfokú csökkenése, súlyos fe
gyelm i vétség, bűncselekm ény elkövetése, a kivonás
dekonspirálódás m iatt indokolt stb.);

-

stá tu sát szolgálati érdekből m eg kell szüntetni;
áthelyezése (átcsoportosítása stb.) fontos operatív
érdekből szükséges;

-

nyugállom ányba kerülnek.

c) Az objektum ból (vonalról, területről) az „SZT.” beosz
to ttak kivonását kezdem ényező operatív vezetőnek ja 
vaslatot kell tenni az „SZT.” beosztottak:
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-

alkalm assága esetén „SZT.” állom ányban m egha
gyására és m ás objektum ba (vonalba, terü letre) ki
helyezésére, vagy

-

operatív állom ányba (nyílt, ,,T.”) áthelyezésére;

-

alkalm atlansága esetén a BM. állom ányából tartalé k állom ányba helyezésére, fedőbeosztásában m eg
hagyva, vagy

-

a tartalékállom ányba helyezéssel egyidejűleg fedő
beosztásból elbocsátására és részükre a polgári életb
en más, m egfelelő m unkakör biztosítására.

d) BM -en kívüli terü letrő l „SZT.” állom ányba kinevezet
te k „SZT.” m unkakörből való végleges kivonásuk után
csak kivételes esetben javasolhatók operatív (nyílt vagy
„T.”) állom ányba.
e)A z „SZT.” beosztottak objektum ból (vonal, terület) ki
vonása esetén az operatív szerv vezetője gondoskodni
köteles az adott helyen szükséges operatív m unka fo
lyam atosságáról, zavartalanságáról.
III.
Az „SZT.” állomány irányítása, vezetése
7. Az „SZT.” beosztottak munkájának irányítása:
a) Az illetékes operatív vezetők kötelesek gondoskodni a r
ról, hogy az „SZT.” beosztottak elsajátítsák, m egértsék
és a fedőm unkakör kifogástalan ellátása m ellett m ara
déktalanul végrehajtsák operatív feladataikat.
b) Az „SZT.” beosztottak vezetésének alapelvei azonosak
a nyílt operatív állományéval. Az operatív vezetőknek
azonban figyelem be kell venni az „SZT.” állom ány spe
ciális helyzetét, kettős feladatkörét. Az „SZT.” beosztot
tak részére csak olyan operatív feladatok adhatók, am e
lyek összhangban vannak fedőm unkakörük lehetőségei
vel. Ettől eltérni csak indokolt esetben, csoportfőnöki,
önálló osztályvezetői engedéllyel lehet.
c) Az „SZT.” beosztottak részére (bevonásukkal) operatív
feladataikról m eghatározott időszakra m u n k aterv et kell
készíteni, am elyet az illetékes csoportfőnök, önálló osz
tályvezető által kijelölt vezető hagy jóvá.
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A m unkatervnek tartalm aznia kell m indazokat a főbb
operatív feladatokat, am elyeket az adott időszakban az
„SZT.” beosztottaknak végre kell h ajtan iu k . A m unka
terven kívüli feladatokról m inden esetben külön fel
jegyzést (tervet) kell készíteni.
d) Az „SZT.” beosztottakat az adott operatív feladatok
végrehajtásáról és a fedőm unkakörben helyzetük alaku
lásáról rendszeresen - közvetve, vagy közvetlenül szóban, vagy írásban be kell szám oltatni.
A beszám oltatáson keresztül is biztosítani kell az „SZT.”
beosztottak operatív m unkájának és operatív helyzeté
nek rendszeres ellenőrzését.
Az ellenőrzés a lehetőség h a tá rá n belül terjed jen ki az
„SZT.” beosztottak fedőbeosztásban végzett m unká
jára is.
Az időszakos m inősítésnél az operatív m u n k át részletei
ben, a fedőm unkakör ellátását az ellenőrzés tapasztala
tai alapján értékelni kell.
e) Az „SZT.” beosztottakat - figyelem m el konspirációs és
biztonsági helyzetükre - be lehet vonni titkos operatív
akciók (titkos kutatás, technika bevezetése, fotózás stb.)
előkészítésébe, biztosításába, végrehajtásába.
Az „SZT.” beosztottakat általában tilos titkos, vagy
ny ílt őrizetbevétel (előállítás, m eghallgatás) v ég rehajtá
sába közvetlenül bevonni.
Az a rra felhatalm azott, vagy külföldön m űködő „SZT.”
beosztottak főcsoportfőnöki (helyettesi) engedéllyel be
szervezéseket is végrehajthatnak.
Az „SZT.” beosztottak - indokolt esetben - feldolgo
zás a la tt álló, vagy „játszm ás” ügyekbe m iniszteri, m i
niszterhelyettesi engedéllyel bevezethetők.
f) Az „SZT.” beosztottakhoz csak ellenőrzött, m egbízható
hálózatot szabad kapcsolni. E követelm énytől eltérni
csak fontos operatív érdekből szükséges feladatok vég
reh ajtására csoportfőnöki (helyettesi) - külföldi bázi
son főcsoportfőnöki (helyettesi) - engedéllyel szabad.
g) Az „SZT.” beosztottak részére (operatív feladataikra
figyelem mel) m egfelelő fedéssel önvédelm i fegyvert kell
22
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biztosítani azokban az esetekben, am ikor az biztonsági
és egyéb okokból szükséges.
A m ennyiben biztonsági okokból az nem indokolt, az
„SZT.” beosztottakat tilos önvédelm i fegyverrel ellátni.
Ugyancsak tilos a fegyverrel ellátás, ha a fedőm unka
helyen a fegyvertartás dekonspirációs veszéllyel jár.
h) Az „SZT ” beosztottakat foglalkoztató operatív szervek
vezetői a szerv „M.” tervével összhangban - a BM.
IV/IV. Csoportfőnökséggel konzultálva - 1970. m árcius
31-ig dolgozzák ki az „SZT.” állom ányra az „M .” ese
tére szükséges intézkedések tervét.
8. Az „SZT.” beosztottak munkájának koordinálása:
a) Az „SZT.” beosztottak m u n k áját közvetlenül irányító
operatív vezetők gondoskodjanak arról, hogy az adott
objektum ban (vonal, terület) m űködő „SZT.” beosztot
tak m ás operatív szervek indokolt kéréseit, igényeit ha azok m ás m ódon nem teljesíthetők - a lehetőségük
h a tá rán belül, egyéb feladataikkal összehangolva ered
m ényesen hajtsák végre.
b) Az operatív vezetők (csoportfőnök, osztályvezető) köte
lessége biztosítani a hírszerzési, elhárítási terü lete n m ű
ködő „SZT.” beosztottak bevezetésének, m unkájának,
irányításának m egfelelő koordinálását. Ideértve azokat
az objektum okat (vonalakat, területeket) is, am elyek
ben, illetőleg ahol a hírszerzés, elhárítás, vagy a kém 
elhárítás és a belső elhárítás szervei együttesen érdekel
tek. Meg kell akadályozni az intézkedések keresztezését,
az átfedéseket.
c) Az „SZT.” beosztottak által je le n te tt m ás operatív, vagy
BM. szerv feladatkörébe tartozó érdem i adatokat (ügy
jelzéseket), inform ációkat az operatív szerv vezetője
haladéktalanul köteles továbbítani - a hírfo rrás vé
delm e m ellett - az illetékes BM. szerv vezetőjének.
9. A kapcsolattartás, biztonságos összeköttetés megszer
vezése:
a) Az „SZT.” beosztottakkal kihelyezés u tán közvetlen
(személyes) operatív m unkakapcsolatot csak az „SZT.”
beosztottak ellenőrzésére, irán y ítására felhatalm azott
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vezető, illetőleg a kapcsolatot tartó operatív tiszt (nyílt,
vagy"SZT.” állom ányú) tarth at.
b) Az operatív szerv vezetője a kihelyezéssel egyidejűleg
külön rendelkezik a kapcsolattartók (összekötők) szem é
lyének kijelöléséről. A szolgálati viszony m eghatározá
sánál figyelem m el kell lenni az „SZT.” beosztottak kép
zettségének fokára, fedőbeosztásának szintjére (hatás
körére), általános és speciális operatív feladataira.
c) „SZT.” beosztottakhoz új kapcsolattartót a hatáskörileg
illetékes operatív szerv vezetőjének - az „SZT.” beosz
to ttak funkciójára figyelem m el - kell kijelölni.
d) A kapcsolattartás legalkalm asabb m ódja az „SZT.” be
osztottakkal való szem élyes találkozás.
A találkozók helyét, idejét az " SZT .” beosztottak fedő
beosztásából adódó lehetőségek figyelem bevételével a
kapcsolatot tartó operatív tiszt (vezető) határozza (ter
vezi) meg.
A rezidentúrához tartozó „SZT.” beosztottakkal a k ap 
csolattartás rezidensen keresztül és közvetlenül is m eg
szervezhető.
Technikai eszközök igénybevételét, továbbá postaláda,
konspirativ cím, rejtek h ely szervezését csoportfőnök,
osztályvezető engedélyezheti, ha a kapcsolattartás m ás
m ódon nem oldható meg.
„SZT.” beosztottakkal találkozókat szervezni és lebo
nyolítani általában csak az erre a célra rendszeresített
titkos objektum okban („K.” és „T.” lakás, konspirált
körlet) szabad.
„SZT.” beosztottakkal nyilvános helyen (fedőm unka
helyen stb.) találkozni a közvetlen operatív vezető kü
lön engedélyével szabad.
Ha az „SZT.” beosztottakkal fedőfoglalkozásuk folytán
hivatalos kapcsolat van, a találkozók a fedőm unkahe
lyen is lebonyolíthatók.
e) Más operatív szervek vezetői és beosztottai „SZT.” be
osztottakkal közvetlen, szem élyes operatív m unkakap
csolatot csak rendkívüli és indokolt esetben, az „SZT.”
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beosztottak illetékes vezetőjének (csoportfőnök, osztályvezető) engedélyével (közreműködésével) vehetnek fel.
10.
Az „SZT.” beosztottak fedőszervi működésével kapcsola
tos feladatok:
a) Az operatív szerv vezetői a kihelyezett „SZT.” beosz
to ttak és az összekötő operatív tisztek a felhatalm azá
suknak m egfelelő szinten hivatalos kapcsolatban állnak
a fedőszerv illetékes vezetőivel. A jó kapcsolat kiépítése
fontos állam biztonsági érdek, valam ennyi é rin te tt ve
zető és beosztott kötelessége.
b) Az operatív szerv erre felhatalm azott vezetője az
„SZT.” beosztottak m űködését hivatalból ism erő fedő
szervi vezetők (hivatalos kapcsolat) részére csak indo
kolt esetben és m értékben, a konspirációs és biztonsági
szabályok b etartásával ad h at az „SZT.” operatív m un
kával kapcsolatos tájékoztatást.
c) Az „SZT.” m unka biztosítása, védelm e érdekében az
„SZT.” beosztottakat közvetlenül irányító vezető szer
vezze meg, hogy m indenkor időben értesüljön azokról
az esem ényekről, változásokról, am elyek a fedőm unka
helyen dolgozó „SZT.” beosztottak operatív m unkájá
nak eredm ényességére kihatással lehetnek.
Az operatív szerv illetékes vezetőjének kötelessége m eg
felelő intézkedéseket tenni annak m egelőzésére, m eg
akadályozására, hogy operatív m un k áju k m ia tt az
„SZT.” beosztottak a fedőm unkahelyen hátrányos hely
zetbe kerüljenek.
Az „SZT.” beosztottak fedőm unkahelyen m agasabb (ala
csonyabb), vagy m ás beosztásba helyezéséhez csak az
állam biztonsági érdekek érvényesülése esetén lehet
hozzájárulni.
d) Ha állam biztonsági (konspirációs) érdekből szükséges,
az „SZT.” beosztottak beállítását, m űködését ism erő
szem élyektől, a m iniszteri parancsban m eghatározottak
szerint tito k tartási nyilatkozatot kell felvenni.
Tilos nyilatkozatot felvenni abban az esetben, ha az de
konspirációs veszéllyel jár. Ilyen helyzetekben - szük
ség esetén - m egtévesztő kom binációt kell kidolgozni,
végrehajtani.
25
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11. „SZT.” beosztottak külföldre utazásának elbírálása:
a) Az „SZT.” beosztottak és közvetlen hozzátartozóik m a
gáncélú külföldre utazási kérelm ei általában a hivatásos
operatív állom ányra és hozzátartozóira vonatkozó re n 
delkezések szerint bírálhatók el, a konspirációs és fedő
m unkaköri helyzet figyelem bevételével.
A m agán, vagy a fedőm unkakörrel összefüggő útlevél
kérelm ek intézése konspirációs érdekből a polgári sze
m élyekével azonos m ódon (ahogyan a fedőm unkahelyen
szokásos) történik.
b) Az „SZT.” beosztottak kiutazását operatív célból, szol
gálati érdekből kapitalista, vagy baráti szocialista orszá
gokba a vonatkozó parancsok, utasítások szerint lehet
engedélyezni.
c) Az „SZT.” beosztottak fedőm unkakörükkel összefüggő
hivatalos (nem operatív célú) külföldi kiküldetésüket
(az irán y ításu k a la tt álló „SZT.” beosztottak, hálózati
szem élyek kiküldetését is) az operatív szerv vezetőjének
(kapcsolattartójuknak) - az utazási m egbízást követően
haladéktalanul jelenteni kötelesek.
Az „SZT.” beosztottak - operatív feladat nélkül - ka
pitalista országba fedőm unkahelyükről csoportfőnök
(helyettese); a hozzájuk kapcsolt hálózati szem élyek
osztályvezető (helyettese) hozzájárulásával utazhatnak.
d) Az „SZT.” beosztottak (hozzájuk kapcsolt hálózati sze
m élyek) fedőbeosztásuk ellátásából adódó külföldi ki
utazását - figyelem m el a fedőm unkahely érdekeire csak abban az esetben lehet (kell) m egakadályozni, ha
azt fontos operatív érdekek indokolják, vagy az „SZT.”
beosztottak (hálózati szem élyek) védelm e, szem élyi biz
tonsága ezt szükségessé teszi. Ilyen esetben az operatív
szerv vezetője gondoskodni köteles a fedőm unkakör ve
zetői felé az „SZT.” beosztottak (hálózati szem élyek)
visszatartásának m egfelelő legalizálásáról.
12. írásos anyagok elhelyezésének rendje, az „SZT.” állomány
nyilvántartása:
a) Az „SZT.” beosztottak m unkájával, szem élyével és biz
tonsági helyzetével kapcsolatos írásos operatív anyagok
elhelyezésére levelező (rezidentúra) és biztonsági dosz-
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sziét kell rendszeresíteni. Ennek m egfelelően kell elhe
lyezni:
-

a levelező (rezidentúra) dossziéban: az „SZT.” be
osztottak operatív m unkájával összefüggő beszám o
lókat, m unkaterveket, írásos utasításokat, jelentése
ket, feljegyzéseket és az egyéb - k onkrét ügyekhez
nem kapcsolódó - írásos anyagokat;

-

a biztonsági dossziéban: az „SZT.” beosztottak ope
ratív, konspirációs és biztonsági helyzetének értéke
lését, ellenőrzését, ezek eredm ényeit; az „SZT.” be
osztottak beállítását, m űködését, operatív feladatait
ism erő szem élyek névsorát, jellem zését (nyilatkoza
tait) és az „SZT.” állom ány biztonsági helyzetével
kapcsolatos valam ennyi okm ányt.

b) A BM. III/2. Osztály vezetője a 002/1969. szám ú m inisz
teri parancs rendelkezéseinek m egfelelően - az é rin te tt
operatív szervek vezetőivel együttm űködve és egyetér
tésben - határozza meg, szabályozza az „SZT.” állo
m ány speciális operatív ny ilv án tartásán ak (dossziék ki
adásának, kezelésének stb.) rendjét.
IV.
Az „SZT.” állomány feladata,
konspirációs és biztonsági szabályok
13. Az „SZT.” beosztottak feladata:
a) M egism erni és b etartan i az „SZT.” m unka (hírszerző,
elhárító, műszaki, technikai, biztonsági) általános és spe
ciális operatív szabályait, eredm ényesen teljesíteni a
fedőm unkakör jó ellátása m ellett az „SZT.” m unkát,
valam int a m unkatervben m eghatározott és az azon kí
vül kapott operatív feladatokat.
b) O peratív helyzetüket, hírszerző, elhárító lehetőségeiket
pontosan felm érni, azt állandóan javítani, szélesíteni, e
célból szükséges társadalm i és m unkakapcsolatot kiépí
teni, fejleszteni.
c) Ü gynökjelölteket felk u tatn i, kiválasztani, tan u lm á
nyozni, beszervezéseket előkészíteni (am ennyiben fel
adatkörükbe tartozik).
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d) A hozzájuk kapcsolt ügynökséget, vagy „SZT.” reziden
tú rá t szakszerűen irányítani, vezetni, ellenőrizni az erre
vonatkozó operatív szabályok rendelkezéseinek, alap
elveinek m egfelelően.
e) A konspirációs és biztonsági szabályok szigorú betartása
m ellett - lehetőségeik felhasználásával - operatív
tisztek, ügynökség operatív célból szükséges bevezeté
sének, utaztatásának stb. fedését biztosítani.
f) Beutazó külföldiek és kiutazó m agyar állam polgárok
operatív ellenőrzésével, védelm ével kapcsolatos speciá
lis állam biztonsági feladatokat ellátni.
g) A ráju k bízott operatív eszközöket szakszerűen, bizton
ságosan kezelni, alkalm azni, védeni, illetőleg azok be
vezetését, kivonását elősegíteni, biztosítani.
h) A fedőbeosztásból adódó lehetőségek h a tá rán belül m in
dennem ű bűncselekm ényt, visszaélést megelőzni, fel
fedni, jelenteni. Á llam titkokat és szolgálati titkokat vé
deni.
i) A társ operatív és m ás BM. szervek m un k áját elősegíteni
a szolgálati ú t és a konspirációs szabályok m aradéktalan
betartása m ellett.
j) F eladataik végrehajtásánál kötelességük:
-

ha valam ilyen oknál fogva az operatív feladatok te l
jesítése általuk el nem h árítható akadályokba ütkö
zik, ezt haladéktalanul jelenteni közvetlen szolgálati
elöljáróiknak;

-

a feladatok végrehajtásától, a végrehajtás m ódjától,
eszközeitől eltérő intézkedésekhez az utasítás kiadá
sára jogosult operatív vezető előzetes engedélyét
m egkérni;

-

halaszthatatlan és indokolt esetben operatív és kons
pirációs érdekekből az adott feladatok végrehajtásá
tól saját elhatározásukból elállni, a kapott utasítás
tartalm ától eltérő intézkedést végrehajtani, haladék
talan jelentési kötelezettség m ellett;

-

a dekonspirációs jelzéseket (provokációs kísérleteket)
azonnal jelenteni és a veszély elhárításához szüksé
ges - m ódjukban álló - intézkedéseket m egtenni;
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-

a társ operatív, vagy más BM. szervektől a szolgálati
ú t m egkerülésével érkezett, az „SZT.” m u n k át érintő
m egkeresésekről, kérelm ekről haladéktalanul jelen 
tést tenni.

k) Időszakos és évi beszám olókat készíteni az illetékes
operatív szerv vezetőjének (kapcsolattartójának) eligazí
tása és igénye alapján.
14. A konspirációs és biztonsági szabályok betartása:
a) Az „SZT.” beosztottak az illetékes operatív vezető en
gedélye nélkül „SZT.” beosztásukat és operatív felada
taik a t illetéktelen szem élyek előtt sem m ilyen körülm é
nyek között fel nem fedhetik.
Illetéktelennek m inősül m inden olyan személy, aki az
„SZT.” beosztottak m űködéséről, feladatairól szolgála
tilag, vagy hivatalból (fedőm unkahelyen) nem kapott,
illetve nem kaphat tájékoztatást.
b) Az „SZT.” beosztottak BM -hez tartozásukat - „SZT.”
állom ányba helyezésük u tán - a közös h áztartásban élő
hozzátartozók (feleség, szülő, gyerm ek stb.), vagy más
szem élyek előtt csak az illetékes osztályvezető engedé
lyével fedhetik fel.
Az ellenük folyó eljárás, illetve szem élyes szabadságuk
ban történő korlátozás esetén a kapcsolatot tartó opera
tív tiszt (vezető) nevét és telefonszám át - csak a kapott
eligazítás szerint - közölhetik az eljáró m agyar hatóság
vezetőjével.
c) Az „SZT.” beosztottak a BM. operatív és m ás szerveivel
hivatalos, nyílt kapcsolatot csak a fedőfoglalkozás által
biztosított lehetőségek keretei között tarthatnak.
BM. hivatalokat, m int fedőszervük hivatalos képviselői,
vagy állam polgári ügyeik intézése végett (útlevél, be
jelentkezés stb.) kereshetik fel. A BM. nyilvános helyi
ségeit, rendezvényeit általában nem látogathatják. E t
től eltérni csak a BM. n y ílt állom ányú hozzátartozók
(férj, feleség, szülő, gyerm ek, testvér) esetében osztály
vezetői engedéllyel lehet.
d) „SZT.” beosztottak „K .”, vagy „T.” lakást, konspirált
körletet nem legalizálhatnak.
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e) „SZT.” beosztottak operatív feladatokkal összefüggő
írásos anyagokat csak „K .” és "T.” lakásban, konspirált
körletben készíthetnek. Ettől eltérni (például: fedőm un
kahely) - m egfelelő konspirációs és biztonsági lehető
ségek, körülm ények esetén - az illetékes csoportfőnök
(helyettese), önálló osztályvezető (helyettese) engedélyé
vel lehet.
f) Az „SZT.” beosztottak - „SZT.” - m unkájukkal és a
BM-hez való tartozásukkal kapcsolatos okm ányokat, je 
lentéseket, igazolványokat, technikai eszközöket stb.
fedőm unkahelyükön, lakásukon, vagy m aguknál cso
portfőnöki, önálló osztályvezetői (helyettesi) engedéllyel
tarthatnak. (BM. igazolványukat kizárólag az engedé
lyezett célra használhatják fel.)
Az „SZT.” m unkával kapcsolatos jelentéseket, beszám o
lókat, feljegyzéseket, nyugtákat, átvételi elism ervénye
k et stb. fedőszámon, illetve fedőnéven írh a tjá k alá.
g) Az „SZT.” beosztottak operatív m unkájukkal össze
függő tájékoztatást csak az operatív szerv vezetője által
m eghatározott m értékben ad hatnak - „SZT.” m űködé
süket hivatalból ism erő - hivatalos kapcsolatuk részére.
A tájékoztatás ta rta lm á t jelentésben (feljegyzésben) kell
rögzíteni.
15. Az „SZT.” állom ány rendszerének, m unkájának, bizton
ságának védelm e - a konspirációs és biztonsági szabályok b e ta r
tása és b e tartatása - m inden é rin te tt vezető és beosztott fontos
feladata és kötelessége.
V.
Az „SZT.” állomány működésének, operatív vezetésének
szabályozására teendő további intézkedések
16. A BM. III/I- V. csoportfőnökök és a BM. III/5. Osztály
vezetője a m iniszteri parancs és jelen utasítás alapján dolgozzák
ki az „SZT.” állom ányuk (budapesti és m egyei párhuzam os szer
veiket is beleértve) feladataival, m unkájával kapcsolatos, szer
veik feladatából adódó konkrét és speciális szabályokat, am elye
ket 1969. decem ber 31-ig hozzám jóváhagyásra terjesszenek fel.
17. A BM. III. Főcsoportfőnökség „SZT.” állom ánnyal rendel
kező operatív szerveinek vezetői a BM. IV/I. Csoportfőnökséggel
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együttm űködve dolgozzák ki az „SZT.” állom ány kiképzésének
és továbbképzésének rendszerét, az oktatás tem atik áját és ta n 
anyagait (tanulm ányokat).
18. A m iniszteri parancsot és végrehajtási u tasításait a BM.
III. Főcsoportfőnökség illetékes központi szerveinek vezetői - a
budapesti és m egyei párhuzam os szerveik vonatkozásában is tegyék oktatás tárgyává az é rin te tt vezetők és „SZT.” beosztot
tak a t irányító operatív tisztek, valam int az „SZT.” állom ány
részére.
Az „SZT.” állom ánnyal és m unkával kapcsolatos rendelke
zések jobb m egism erése és gyakorlati alkalm azása érdekében a
BM. III. Főcsoportfőnökség illetékes szerveinek vezetői a pa
rancsból, a végrehajtási utasításokból és a tananyagokból (tanul
m ányokból) rendszeresen és szükség szerint szervezzenek előadá
sokat, konzultációkat.
19. A BM. III. Főcsoportfőnökség é rin te tt szerveinek vezetői
a feladatok végrehajtását rendszeresen ellenőrizzék, a felm erült
problém ák, fogyatékosságok m egszüntetésére tegyenek intézke
déseket. Az egyes kiem elkedő jelentőségű, valam int az „SZT."
állom ányt, vagy annak rendszerét érintő negatív jelenségekről
haladéktalanul tegyenek jelentést.
Az utasítás m egjelenésével lép hatályba. Felkérem a BM.
III. Főcsoportfőnökség é rin te tt pártszervezeteit, hogy annak
eredm ényes végrehajtásához nyújtsanak segítséget.
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