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A 002/1969. szám ú  
belügym iniszteri parancs 

II. számú 
VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

B u d ap e s t, 1969. á p r i l i s  15-én

A BM. III. Főcsoportfőnökség szigorúan titkos („SZT.”) állo
mány szervezetének, működésének egységes szabályozása tárgyá
ban kiadott 002/1969. számú miniszteri parancs II. fejezetének 
2. pontja alapján a személyzeti és fegyelmi ügyek intézésére az 
alábbi

u t a s í t á s t
adom k i:

I.

1. Az „SZT.” állomány személyzeti ügyeinek intézését a Ma
gyar Népköztársaság belügyminiszterének 007/1966. számú pa
rancsának -  a „Személyzeti munka rendjé”-nek -  figyelembe
vételével kell végrehajtani, a konspirációs és biztonsági szabá
lyok betartása mellett.

2. a) Az „SZT.” állományba történő kinevezés esetén az ál
talános rendelkezéseken túl követelmény a fedőszerv 
által megállapított állami és szakmai iskolai végzettség, 
a beosztáshoz szükséges szakmai gyakorlat.

ÁBTL - 4.2. - 10-21/2/B/1969 /1 33



b) A felvételt megelőző orvosi vizsgálatot a polgári egész
ségügyi szerveken tú l esetenként a BM. Központi Ren
delőintézet is lefolytathatja. A leletek alapján az adott 
BM. szerv kezelőorvosa dönti el az egészségügyi alkal
masságot.

Megyei rendőrfőkapitányságok esetében az orvosi vizs
gálatot a BM. Központi Rendelőintézet végezze.

c) „SZT.” állományú felvételéhez szükséges ellenőrzési 
anyagok -  környezettanulmány, információ stb. -  
konspiráltan történő beszerzését a személyzeti szervek 
az illetékes operatív szervvel közösen intézzék. Az in
formáció hitelességéért az eljáró operatív szerv vezetője 
a felelős.

3. a) Nyílt állományból „SZT.” állományba történő áthelye
zés esetében a konspiráció biztosítása érdekében egyide
jűleg két parancsot kell megjelentetni: „leszerelem ké
relmére”, illetve „kinevezem és egyben véglegesítem”.
Amennyiben az áthelyezésre kerülő beosztottnak meg
van a 25 éves munkaviszonya, „leszerelem kérelmére” 
helyett „nyugállományba helyezem kérelmére” paran
csot kell megjelentetni.
A parancsokat azonos hatállyal kell elkészíteni. A ki
nevezési parancson név helyett fedőszámot kell alkal
mazni.

b) „T.” állományból „SZT.” állományba történő áthelye
zés esetén -  fedőszámmal ellátott -  „áthelyezem”, 
vagy „beosztom” parancsot kell megjelentetni.

c) A BM. IV/II. Csoportfőnökség biztosítson az „SZT.” ál
lománnyal rendelkező szervek részére betűjeles fedő
szám-keretet.

d) Az „SZT.” állománnyal kapcsolatos parancsokat fedő
számmal 3 példányban kell megjelentetni. Az 1. számú 
példányt a BM. IV/II-4. Osztály, a 2. számú példányt az 
állományilag illetékes szakmai szerv vezetője, a 3. számú 
példányt a BM. Külügyi Osztály kapja.

e) Az „SZT.” állományba kinevezett, vagy helyezett be
osztott a pénzügyi szervtől kapott „MIL. lap”-ot az új 
szolgálati helyén tartozik parancsnokának, vagy az ál
tala megbízottnak leadni. Az új szolgálati hely vezetője
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megbízottja útján a nevet tartalmazó „MIL. lap” máso
latát fedőszámmal -  név nélkül -  ellátva további in
tézkedésre megküldi az illetmény-számfejtés ügyintézé
sével megbízott BM. Külügyi Osztály részére.

4. a) Nyugállományba helyezés esetén a Magyar Népköztár
saság Elnöki Tanácsának 1964. évi 129. számú határoza
tával módosított 1959. évi 105. számú határozata, vala
mint a belügyminiszter 007/1966. számú parancsában 
meghatározottak szerint kell eljárni.
Fegyelmi eljárás alapján történő nyugállományba, vagy 
rokkantsági nyugállományba helyezésnél fokozott fi
gyelmet kell fordítani a 3112/1964. kormány számú ha
tározattal módosított 3102/1960. kormány számú határo
zatra és annak végrehajtási utasítására, a Nyugdíj
szabályzatra.

b) Amennyiben a polgári életben meghatározott nyugdíj- 
korhatárt az „SZT.” beosztott nem érte el -  rokkant
sági nyugállományba helyezés kivételével - , illetve 
munkaképességének csökkenése az 50%-ot meghaladja, 
de a 67%-ot nem éri el, a szakmai vezetővel közösen in
tézkedni kell kivonásáról. Ez esetben az „SZT.” beosz
tott a Munka Törvénykönyvében meghatározottak sze
rint az illetékes állami vezetőhöz elbocsátási kérelmet 
nyújtson be.

5. a) Az „SZT.” állomány tagját eredményes operatív és
fedőbeosztásában végzett munkájáért a NET., a kor
mány által adományozható és a fegyveres szervek szá
mára rendszeresített kitüntetésekre lehet javasolni, il
letve dicséretben, jutalomban lehet részesíteni.

b) Az „SZT.” beosztott BM. szolgálatával összefüggő ki
tüntetését, kitüntetésére, dicséretére, fenyítésére, bün
tetésére vonatkozó okmányokat csak a vezetője által el
rendelt helyen tarthatja. Ezen tényeket csak azzal kö
zölheti, akinek szolgálati elöljárója engedélyezi.

6. a) Az „SZT.” állomány személyzeti anyagát és nyilván
tartási kartonjait egy személy kezelje, aki a parancsok 
alapján a változásokat is átvezeti. Erre a központi állo
mánynál a BM. IV/II-4. Osztály megbízottai, a BRFK- 
nál a Személyzeti Nyilvántartó Alosztály megbízottja 
illetékes. Ezt a feladatot a megyei rendőrfőkapitánysá
gokon a személyzeti osztályvezető végezze.
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b) Nyílt, vagy „T.” állományból „SZT.” állományba helye
zett beosztott személyzeti anyagait a leszerelési parancs 
ellenére fogyatékba helyezni nem lehet, erre vonatko
zóan a BM. IV/II-4. Osztály vezetője, a BRFK-n és a 
megyei rendőrfőkapitányságokon a személyzeti osztály
vezető intézkedik.

c) Az „SZT.” beosztott személyzeti anyagát csak a terüle
tileg illetékes szakmai vezetők, valamint a káderanya
gokat kezelő beosztottak -  személyzeti főelőadók, nyil
vántartók -  ismerhetik. A társ operatív szervek vezetői 
részére „SZT.” beosztott káderanyaga csak főcsoport- 
főnök (helyettes), fogyatékanyag pedig az illetékes cso
portfőnök engedélyével adható ki, és a betekintés tényét 
az anyagban írásban rögzíteni kell.

d) Nyílt, vagy „T.” állományból „SZT.” állományba helye
zettek részére -  a BM-ben eltöltött szolgálati időről -  
munkaviszony-igazolást az illetékes operatív szerv írás
beli megkeresésére a BM. IV/II-4. Osztálynak kell ki
adni.

Az „SZT.” beosztott leszerelésekor -  a fedőszervnél el
töltött idejéről -  munkaviszony-igazolást csak a fedő
szervtől kaphat.

7. a) Polgári életből „SZT.” állományba történő kinevezés
kor a katonai nyilvántartó okmányokat -  a konspiráció 
biztosítása érdekében -  a kiegészítő parancsnokságok
tól bekérni nem lehet.
Behívásuk elkerülése érdekében a BM. IV/II. Csoport- 
főnökség vegye fel a kapcsolatot és intézkedjen a HM. 
Személyügyi Főcsoportfőnökségen -  tartalékos tisztek 
esetében - , valamint a MNVK. 3. Csoportfőnökségen
-  legénységi és tts-i állomány esetében -  keresztül, 
hogy az általunk kért személyeket engedjék át belügyi 
tartalékállományba.
Kivételes esetben, amennyiben fontos operatív érdek 
indokolja, a közvetlen szakmai vezető a BM. III/IV. Cso
portfőnökségen keresztül intézkedjen a behívás meg
akadályozására.

b) Nyílt, vagy „T.” állományból „SZT.” állományba helye
zéskor a katonai okmányokat meg kell küldeni az illeté
kes kiegészítő parancsnokságnak. A HM.- BM. 05/1963.
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számú közös parancs alapján kérni kell rendfokozatuk 
elismerését és a BM. tartalékállományába való biztosí
tásukat.
Nyílt, vagy ,,T.” állományba történő visszahelyezéskor 
a katonai okmányokat a kiegészítő parancsnokságtól 
vissza kell kérni.

c) Indokolt esetben az „SZT.” állományba helyezett beosz
tottak katonai okmányai legfeljebb két hónapig vissza
tarthatok. Nyílt, vagy „T.” állományba való visszahelye
zéskor -  ugyancsak indokolt esetben, továbbá, ha a 
visszahelyezés csak átmeneti -  a katonai okmányokat 
a kiegészítő parancsnokságoktól nem kell visszakérni.
A katonai okmányok esetenkénti megkérését, illetve an
nak mellőzését, megküldését, vagy időleges visszatartá
sát az illetékes szakmai vezető a BM. IV/II-4. Osztályá
tól írásban kérje.

8. a) Egyetemeken, főiskolákon tanulmányok folytatását
„SZT.” beosztott részére általában csak a fedőmunkakör 
lehetőségein belül lehet engedélyezni. A fedőszerv igé
nyeinek megfelelő beiskolázásokat rögzíteni kell az is
koláztatási tervben.

b) Az időszakos minősítésekkor az „SZT.” beosztott ope
ratív és fedőmunkakörben végzett m unkáját egyaránt 
értékelni kell.

II.

9. a) Fegyelmi, vagy büntetőeljárás során az operatív érde
kek védelme mellett biztosítani kell a szocialista törvé
nyességet, az eljárásban részt vevő személyek jogainak, 
kötelességeinek érvényre jutását.

b) Az operatív vezető, amennyiben beosztottja ellen fe
gyelmi, vagy büntetőeljárás indul, köteles azt közvetlen 
elöljárójának azonnal jelenteni.

c) A személyes szabadságát korlátozó esetben az „SZT.” 
beosztott csak engedéllyel fedheti fel, hogy a Belügy
minisztérium állományában teljesít szolgálatot. Előállí
tás, őrizetbevétel, letartóztatás foganatosításánál köteles 
a vele szemben intézkedő szerv vezetőjétől személyes 
kihallgatást kérni és engedélyeztetni, hogy vezetőjével 
a kapcsolatot felvehesse. Ha lehetséges, az eljárás alá
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vont, vezetőjével személyesen beszéljen. A továbbiak
ban a parancsnokától kapott utasításokat köteles végre
hajtani.

10. a) Igazoló jelentés hiányában fenyítést kiszabni nem lehet.
Az igazoló jelentést fedőszámmal kell aláírni, személyi 
adatokat feltüntetni nem kell.

b) Ha az elkövető igazoló jelentésében cselekményét, fele
lősségét beismeri, vagy ha a fenyítő jogkörét alkalmazó 
operatív vezető rendelkezésére olyan adatok állnak, 
amelyek megnyugtatóan bizonyítják az elkövető fe 
gyelmi vétségét, a fegyelmi eljárás során tanúkihallga
tásokat nem kell eszközölni.

c) Olyan fegyelmi vétség, vagy szabálysértés esetén, amely 
fedőmunkával függ össze, illetve a szabálysértés lakhe
lyen, közúton, vagy nyilvános helyen történik, az eljá
rás lefolytatásának szabad utat kell engedni. Ilyen eset
ben az eljárás alá vont a Belügyminisztériumhoz való 
tartozását nem fedheti fel.

11. a) Miniszteri, vagy miniszterhelyettesi utasításra a fe
gyelmi, vagy a parancsnoki hatáskörben elbírálható 
büntetőeljárást a BM. Fegyelmi Osztály folytatja le. 
A vizsgálatot csak külön kijelölt beosztottak végezhetik. 
Büntetőeljárás előtt minden esetben vizsgálati tervet 
kell készíteni, amely tartalmazza a nyomozati cselekmé
nyeken túlmenően azokat az intézkedéseket is, amelyek 
az eljárás alá vont személyére -  állományviszonyára
-  vonatkoznak. A vizsgálati tervet véleményezés végett 
az illetékes operatív szerv vezetőjének (osztályvezető) 
meg kell küldeni.

b) A BM. Fegyelmi Osztály az ügyek vizsgálatánál a szük
séges konspiráció és fedés érdekében a rendőri szervek 
segítségét is igénybe veheti.

c) A vizsgálat során a körözést a 0010/1966. számú belügy
miniszterhelyettesi utasítás szerint kell elrendelni, 
fokozott figyelemmel „A személykörözési operatív in
tézkedések irányelvei”-re. Ha a körözött személy szol
gálati, vagy egyéb igazolvánnyal rendelkezik, amely a 
belügyi beosztását tartalmazza, illetve fegyvere van, 
szükség esetén intézkedni kell azok külön körözésének 
elrendeléséről.
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12. a) Ha az „SZT.” beosztott ellen olyan büntető, vagy pol
gári peres eljárás indul, amely az, eljárás alá vont állo
mányviszonyával, szolgálatával nem függ össze és a 
konspirációs és biztonsági érdekeket nem veszélyezteti, 
az eljárás lefolytatásának szabad utat kell engedni. Ilyen 
esetben az eljárást nem katonai igazságügyi szerv, ha
nem az a hatóság -  rendőrség, ügyészség, bíróság -  
folytatja le, amely polgári személyekre illetékes. Ha az 
„SZT.” állomány tagját a bíróság jogerősen végrehajt
ható szabadságvesztésre ítélte, az operatív szerv veze
tője tegyen javaslatot a hatáskörileg illetékes vezetőnek 
az elítélt állományviszonyának meghagyására, vagy 
megszüntetésére.

b) Miniszteri, illetve miniszterhelyettesi utasításra -  
amennyiben operatív, vagy biztonsági érdek indokolttá 
teszi -  a Katonai Főügyészséggel egyetértésben „SZT.” 
állomány tagja ellen köztörvényes bűncselekmény miatt 
a büntetőeljárást megfelelő fedéssel parancsnoki hatás
körben kell lefolytatni.

13. a) A fegyelmi, vagy büntetőeljárás elrendelése előtt, vagy
közben az „SZT.” beosztottat fedőmunkahelyéről ki kell 
vonni és nyílt állományba kell helyezni, ha a rendelke
zésre álló adatok szerint:
-  alaposan gyanúsítható súlyos fegyelmi vétség, vagy 

bűncselekmény elkövetésével, melynek jellege -  az 
elkövetés körülményei - , illetve azzal összefüggés
ben bekövetkezett dekonspiráció miatt alkalmat
lanná vált az adott operatív szolgálat további ellátá
sára;

-  Katonai Ügyészség -  Bíróság -  szolgálattal össze
függő súlyos bűntett alapos gyanúja m iatt ellene el
járást indít;

-  minden olyan fegyelmi, vagy bírói felelősségre vonás 
alapját képező cselekmény elkövetése esetén, amely
ben az eljárás dekonspiráció, vagy operatív érdek 
veszélyeztetése nélkül nem folytatható le.

b) Az „SZT.” beosztott utasításra fedőmunkahelyén -  a 
Munka Törvénykönyv rendelkezései szerint -  köteles 
felmondási kérelmet benyújtani.

c) Fedőmunkahelyről történő kivonás, illetve nyílt állo
mányba helyezés után a fegyelmi, vagy büntetőeljárást
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a nyílt állományra vonatkozó rendelkezések szerint kell 
lefolytatni.

d) Ha az „SZT.” beosztott belügyi szolgálatával összefüggő 
olyan bűntettet követ el, amely a hatályos jogszabályok 
alapján parancsnoki hatáskörben elbírálható és a vizs
gálat során dekonspirációtól nem k e ll tartani, a nyílt 
állományba helyezéstől és a fedőmunkahelyről történő 
kivonástól el lehet tekinteni.

14. a) Az „SZT.” beosztott ellen lefolytatott fegyelmi, vagy
büntetőeljárás befejezése után az összefoglaló jelentés 
egy példányát -  rávezetve a fenyítést, vagy a jogerős 
bírói ítéletet -  káderanyagában kell elhelyezni.

b) A fenyítési határozatban név helyett fedőszámot kell 
feltüntetni. A fenyítési határozat egy példányát a pa
rancsnok helyezze irattárba, a másik példányt a BM. 
IV/II-4. Osztály vezetőjének kell megküldeni.

c) A fegyelmi eljárás lefolytatása után az „SZT.” beosztott 
ügyében statisztikai adatlapot nem kell kitölteni. A fe
gyelmi ügyek nyilvántartását a BM. Fegyelmi Osztály 
biztosítsa.

d) Ha az „SZT.” beosztott fegyelmi eljárás alapján lesz 
nyílt állományba helyezve, személyi anyagában csupán 
a fenyítés tényét kell feltüntetni, olyan adat nem szere
pelhet, amely korábbi „SZT.” szolgálatával függ össze.

III.

15. A BM. III/I. Csoportfőnökség „SZT.”. állományával kap
csolatos személyzeti ügyintéző munka sajátosságaira tekintettel 
a BM. III/I. csoportfőnök dolgozza ki a jelen utasítástól eltérő 
rendelkezéseket és azokat 1969. október 1-ig jóváhagyás végett 
a BM. III. és IV. főcsoportfőnökhöz terjessze fel.

GALAMBOS JÓZSEF s. k.
r. vezérőrnagy, 

m iniszterhelyettes

40 ÁBTL - 4.2. - 10-21/2/B/1969 /8


