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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 

3. számú PARANCSA
Budapest, 1958. január 23.

Tárgy : a telefon ellenőrzés /továbbiakban 3/a módszer/ és a 
szoba lehallgatás /továbbiakban 3/e módszer/ alkalma- 
zása.

 A 3/a és 3/e módszer alkalmazása az állambiztonsági szervek 
kezében éles fegyvert jelentenek az osztályellenség elleni harc
ban. Konkrét ügyekben történő, helyes felhasználása segíti és 
előbbre viszi az operatív munkát és hozzájárul a dolgozó nép 
ellenségeinek leleplezéséhez.

A 3/a és 3/e módszer fejlődése ezeknek az eszközöknek szélesebb 
körű alkalmazásához vezetett. Ez a szélesebb körű igénybevétel 
azonban azt eredményezte, hogy a titkos technika és alkalmazá
sának módszere a Belügyminisztérium arra illetéktelen beosz
tottainak is tudomására jutott, sőt ezen túlmenően egy egész 
sor ügynök és informátor is tudott róla. Ez utóbbi lehetőséget 
ad arra, hogy az ellenség tudomást szerezzen az állambiztonsá
gi munkának erről a titkos módszeréről, mely kárt okoz az opera
tív munkának.

Az operatív osztályok több esetben nem azt tartották szem előtt, 
hogy ezeket a módszereket célszerűen használják fel, hanem azt, 
hogy hol vannak alkalmazásra kínálkozó lehetőségek. Gyakran há
lózati munkát operatív technikával akarták helyettesíteni és 
ezen keresztül akarták megállapítani, hogy a figyelt személy 
ellenség-e vagy sem. Sok esetben azért használtak fel, mert 
ez a lehetőség szerepel az operatív eszközök között, A 3/a és 
3/e módszer helytelen alkalmazása miatt ezeknek a módszereknek 
bevezetése sokszor nem hozta meg a kívánt eredményt és a II/10 
osztálynak felesleges munkát, túlzott igénybevételt eredménye
zett.

Az operatív technikai osztálynak jelenlegi eszközei és tapasz
talt műszaki káderei révén lehetősége van arra, hogy az opera
tív osztályok részéről felmerült kérelmeknek eleget tudjon ten- 
ni, ha a 3/a és 3/e módszert helyes irányban, céltudatosan és 
indokoltan használja fel.
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A 3/a és 3/e módszer eredményes alkalmazása érdekében

megparancsolom:

1./ A 3/a és 3/e módszert csak akkor lehet alkalmazni, ha 
az ügyben már komoly kompromittáló anyagok állnak az opera
tív osztályok rendelkezésére, amely ellenséges tevékeny
séget feltételez, és a 3/a és 3/e módszer alkalmazása 
ennek felderítését és bizonyítását elősegítheti.

 Szigorúan megtiltom, hogy a parancsban foglaltaktól elté
rően bárki önkényesen e módszereket alkalmazza.
Az ilyenekkel és azokkal szemben, akik a módszereket és 
a módszerek kapcsán szerzett értesüléseiket illetéktelen 

 személyekkel közlik büntető eljárást fogok indítani.

2./  Jelen parancsomat és az ehhez mellékelt utasításokat vala
mennyi operatív osztály vezetője ismerje, ismertesse az 
operatív alosztályvezetőkkel, az illetékes beosztottaikat 
arra megfelelő mértékben oktassák ki, a benne foglalt ren- 
delkezéseket pontosan tartsák és tartassák be.

3./ Jelen parancs a kiadás napján lép életbe. Egyidejűleg a 
23/1955. számú parancs, illetve minden e tárgyban korábban 
kiadott utasítás, eligazítás hatályát veszti.

4./ Ezen parancsot és két mellékletét a vezetők saját páncél
szekrényükben őrizzék.

Biszku Béla sk.
belügyminiszter.

Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,
II. Főosztály vezetője, helyettesei, 
osztályvezetői,
Budapesti rendőr-fő kapitányság poli
tikai nyomozó osztály vezetője, 
Tanulmányi osztály vezetője, 
Ellenőrzési osztály vezetője.

A megyei rendőr-főkapitányságok politikai nyomozó 
osztályai részére a parancs alapján a megfelelő 
kivonatot a II/10 osztály készíti el és küldi ki.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM. SZIGORÚAN TITKOS!
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Tárgy: A Magyar Népköztársaság
Belügyminisztere 3. számú, 
parancsának I. sz. mellék
lete.
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UTASÍTÁS

a 3/a módszer /telefon lehallgatás/ alkalmazásáról...................................................................................

Az operatív munkában a 3/a módszer alkalmazásának nagy jelen
tősége van. Alkalmazásának körülményei különösen titkosak és a 
3/a módszert csak olyan személyek ügyében lehet alkalmazni, 
kikre komoly kompromittáló anyag van.
A 3/a módszer alkalmazását Budapesten kizárólag a II/10. osz
tály végzi és vidéken a megyei főkapitányságokhoz tartozó pár
huzamos alosztály. A vidéki alosztályok ugyancsak a II/10. osz
tály műszaki felügyelete alatt végzik munkájukat.
A 3/a módszer titkosságának megvédése érdekében biztosítani 
kell, hogy a végrehajtással foglalkozók cseréje a lehető leg
kisebb legyen, úgy a II/10., valamint a felhasználó operatív 
osztályon/
Vidéken a 3/a módszert alkalmazó szerv /alosztály/ beosztottai 
a megyei főkapitányságok politikai osztálya állományába tartoz
nak, de beosztásuk vagy más munkaterületre való áthelyezésük a 
II/10. osztály vezetőjének tudomásával történhet.
A vidéki főkapitányságokon, hol a 3/a módszer alkalmazásához 
berendezés nincs, de szükséges, a vezető megalapozott kérelme 
alapján, a Belügyminiszter engedélyezése után., a II/10. osztály 
ily berendezést létrehoz.
3/a módszer alkalmazása Budapesten a II. Főosztályhoz tartozó 
osztályok vezetőinek írásbeli kérelme alapján történik.
A Belügyminisztérium más szerveinek kérelmet a II. Főosztály 
vezetőjének jóváhagyásával hajtja végre a II/10. osztály.
A megyei rendőrfőkapitányságokon, ahol a 3/a módszer bevezeté
sére szerv és berendezés nincs, a módszer bevezetését a II/10. 
osztály beosztottai végzik, a II. Főosztály vezetője által jóvá
hagyott kérelme alapján.
Budapesten a. kérelem a 3/a módszer bevezetésére egy példányban 
írandó és a titkos ügykezelés szabályai szerint kell eljuttat
ni a II/10. osztálynak, mely azt iktatja.
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A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

1. / A vonal tulajdonosának neve és telefonszáma.

2. / A célszemély neve,

3. / Milyen jellegű az ügy.

4. / Mire kell különösen figyelni.

3,/  A lehallgatás időtartama és időszakaira vonatkozó  
külön meghatározások.

5. / A figyeléssel foglalkozó operatív munkás neve és tele-
fonszáma.

7./ És végül, -amennyiben az osztálynak kijelölt vonal-kontin
gense teljesen ki van merítve- meg kell jelölni a figyelt 
vonalak közül azt a vonalat, melyet az újonnan feltett he
lyett le lehet venni.

Amennyiben a kérelem hiányos, vagy hibás adatokat tartalmaz, 
úgy az alosztály a figyelést nem kezdi el, de egyben ezt köte
les az illető operatív munkással vagy annak vezetőjével közölni,

A menetközben megváltozott figyelési szempontokat a II/10 a. 
alosztállyal közölni kell.

A lehallgatás általában 30 napnál tovább nem tarthat és csak fő
osztályvezetői külön rendelkezés alapján hosszabbítható meg.

Követség és követségi személyek esetében a 3/a módszer alkalma
zása állandó jellegű.

A jelentéseket az illetékes operatív alosztály vezetőjének sze- 
mélyesen kell átadni, átvételi elismervény ellenében. Az opera
tív munkás a kapott jelentéseket az ügynöki bizalmas nyomozás 
befejezéséig a személyi, illetve csoport dossziéba, annak külön 
részében - nem bevarrva - köteles megőrizni. Az ügy realizálása 
után az alosztály vezetőjével való megbeszélés szerint az anya
got vagy külön lepecsételt borítékban megőrzi, vagy jegyzőkönyv 
felvétele mellett megsemmisíti.

A leírók és fordítók az anyag feldolgozásakor a hallott szöve
gen nem változtathatnak és semmiféle következtetést nem írhatnak 
be, A jelentésnek pontosan kell visszaadni az ellenőrzött be
szélgetést. Az anyagot átdolgozni nem lehet, de a hangnemére 
a megjegyzést meg kell tenni /pl. izgatottan, gúnyosan, stb./

Ha az adott személy terrorról, szökésről, öngyilkosságról, komp- 
romittáló anyagok megsemmisítéséről, megbeszélt találkozókról, 
vagy egyéb bizonyítékokról folytat beszélgetést, a rögzítő azon
nal köteles, erről jelentést tenni közvetlen felettesének, vagy 
ha felettesének nem tud azonnal jelenteni, akkor az ügy feldol
gozását végző operatív beosztottnak.
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Ha az ellenőrzés folyamán a rögzítést végző beosztott meg
tudja, hogy a figyelt személy a Párt vagy a Kormány vezetői
vel folytat beszélgetést, akkor a lehallgatást azonnal abba 
kell hagynia.

A rögzített anyagot, az anyag feldolgozása után hét napig 
kell megőrizni, de ha az operatív osztály szükségesnek tart
ja és hét napon belül ezt közli, megőrizhető az ügy feldolgo
zásáig.

A rögzített anyag visszahallgatásában egyes esetekben és 
csak a II/10 osztály vezetőjenek engedélyével és az illetékes 
osztály vezetőjének hozzájárulásával lehet bevonni az opera
tív beosztottakat.

Rögzített anyagot a II/10-a. alosztály csak a II. Főosztály 
vezetőjének külön utasítására ad ki.

Miután a II/10-a. alosztály az operatív osztálytól írásban meg
kapta a feladatot a 3/a módszer bevezetésére, a II/10 osz
tály beosztottain, vagy ügynökein keresztül megszervezi a meg
határozott vonalra való rálépést. -

A II/10 osztály munkájában olyan technikát használ, amelyet a 
kutató laboratórium készített és alkalmazását a Belügyminisz
ter vagy helyettese engedélyezte.

A 3/a módszer minden egyes készülékéről szigorú nyilvántartást 
kell vezetni, minden speciális készülékről technikai törzs
könyvet kell kiállítani, amelybe be kell vezetni a készülék 
műszaki adatait.

Az összes készülékeknek, mind a működő, mind a tartalék készü- 
lékeknek használható állapotban kell lenniük, és időközönként 
használhatóságukat ellenőrizni kell.

A speciális készülék leszereléséről és nyilvántartásból való 
törléséről használhatatlansági jegyzőkönyvet kell felvenni. A 
műszaki jegyzőkönyvet a II/10 osztály vezetőjének kell jóvá
hagynia. A jegyzőkönyv jóváhagyása után a készüléket vagy meg 
lehet semmisíteni, vagy szét lehet szedni.

A speciális technika helyes és eredményes felhasználása érde
kében a II/lo osztály vezetője, az osztály dolgozói számára 
rendszeres operatív technikai oktatást szervez.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM
II/10-a. alosztály Szigorúan titkos! 

Különösen Fontos!

Jelentés

a  sz. objektumról.

Iktatószám:

Kapja:

Ellenőrizte:

Rögzítette:

Leírta:

Fordította:

Figyelt vonal:

Külső fél:

Felvétel ideje

Nyelv: 
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS !
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

Tárgy: A Magyar Népköztársaság
 Belügyminisztere 3. sz.
 parancsának II. sz. mellék

lete.

UTASÍTÁS

a 3/e módszer /szobalehallgatás/ alkalmazásáról.

Az operatív munkában 3/e módszer alkalmazásának nagy a 
jelentősége. Alkalmazásának körülményei különösen titkosak 
és a 3/e módszert csak olyan személyek ügyében lehet beve
zetni, akikre már komoly kompromittáló anyagok állnak ren
delkezésre.

A 3/e módszer bevezetését /beépítés/ kizárólag a II/10 
osztály végzi.

A 3/e módszer titkosságának megvédése érdekében biztosíta
ni kell, hogy a területen a személyi cserék legkisebbek le
gyenek. A II/10.-e alosztály területéről áthelyezni, vagy 
leszerelni személyeket csak a II/10 osztály vezetőjének ja
vaslatára, a Személyzeti Osztály vezetőjének beleegyezésé
vel lehet.

A megyei rendőr-főkapitányságokon a 3/e módszer bevezeté
sét a vezető megalapozott kérelme alapján a II. Főosztály 
vezetője engedélyével a II/10 osztály végzi.

Vidéken a 3/e módszert feldolgozó szerv beosztottai a me
gyei rendőr-főkapitányságok politikai nyomozó osztálya állo
mányába tartoznak, de beosztásuk, vagy más munkaterület
re való áthelyezésük a II/10 osztály vezetőjének tudomásá
val történhet.

A 3/e módszer alkalmazását magyar állampolgárok és belföl
di objektumok esetén a II. Főosztály vezetője, külföldi 
állampolgárok és objektumok esetében a Belügyminiszter vagy 
helyettese engedélyezi.

Állandó jellegű budapesti objektumokban, ahol a személyek 
változnak /szállodák, konspiratív lakások/ az időszakos 
figyelést a II/10 osztály végzi, az illetékes operatív osz
tály vezetője által láttamozott írásbeli kérésre.

Vidéken az állandó jellegű beépítésen és Budapesten a fog
dákban a figyelést az illetékes politikai nyomozó osztályok 
végzik.
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Kérelmet a 3/e módszer bevezetésére egy példányban kell 
megírni és véleményezés végett a II/10 osztály vezetőjé
hez kell benyújtani. A véleményt a kérelemhez csatolni 
kell.

A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

1. / Objektum /személy neve/.
2. / Objektumot /személyt/ milyen jellegű ügyben dolgozzák

fel. ...
3./ Mire kell a figyelmet fordítani..
4./  Az ellenőrzés időtartama és a figyelés időszaka.
3. / A rendelkezés bevezetését kérő operatív munkás neve

és telefonszáma. 

 A kérelemhez az objektumról egy rövid összefoglaló jelentést 
kell csatolni, melyben meg kell jelölni a rendelkezés beve
zetésének célját.

Az ellenőrzés általában két hónapig tarthat és meghosszab
bítása csak a II. Főosztály vezetőjének külön engedélyével 
történhet. A felhasználó osztályok minden hó 5-ig tartoz
nak a beépítések további szükségességéről nyilatkozni.

A jelentéseket személyesen az illetékes operatív alosztály 
vezetőjének kell átadni, aki az aláírásával igazolja.

Az operatív munkás a kapott jelentéseket a nyomozás befeje
zéséig a személyi, illetve csoport dosszié külön részében 
/nem bevarrva/ köteles megőrizni.

Az ügy realizálása után osztályvezetői utasításra 3/e 
anyagot, vagy külön lepecsételt borítékban kell megőrizni, 
vagy jegyzőkönyv felvétele mellett megsemmisíteni.

A II/10-a alosztály a hangrögzített anyagot feldolgozás 
után 10 napig őrzi és ha nem jön külön rendelkezés, ezután 
megsemmisíti. Az anyag további tárolását az illető operatív 
osztály vezetője írásban kérheti.

A leírók és fordítók az anyag feldolgozásában a hallott 
szövegen nem változtathatnak, következtetést nem vonhatnak 
le, de az értelem szempontjából fontos, hangnemre való meg
jegyzéseiket meg kell hogy tegyék /pl. izgatottan, gúnyo
san, stb/. Az érdektelen beszélgetéseket a leíró tiszt 
Összefoglalva jelenti.

Ha az ellenőrzött személy terrorról, szökésről, öngyilkos
ságról, a kompromittáló anyagok megsemmisítéséről, megbeszélt 
találkozókról, vagy egyéb bizonyítékokról folytat beszél
getést, a figyelő, leíró elvtárs azonnal köteles erről 
jelentest tenni közvetlen felettesének, vagy ha annak nem 
tud azonnal jelenteni, akkor az ügy feldolgozását végző 
operatív beosztottnak.
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A figyelő, leíró tiszt köteles jelentést tenni felettesé
nek abban az esetben is, ha a figyelt személy lakása re
noválásáról beszél, hogy kizárjuk a 3/e módszer dekonspi
rálódásának lehetőségét.

Ha hálózati úton az operatív osztály tudomására jut, hogy 
a lakásban javítás, vagy festés, stb. várható, úgy azt 
azonnal jelentse a II/10 osztály vezetőjének. Ugyancsak 
jelenteni tartoznak azt is, ha tudomásukra jut, hogy kül
földi elhárítók érkeznek az országba, hogy a II/10 osztály 
vezetősége megtehesse a megfelelő intézkedéseket.

A hangrögzítés visszahallgatásába operatív beosztottakat 
bevonni nem lehet. Bizonyos esetekben, ha az operatív 
érdekek megkívánják, az illetékes operatív osztály vezető
jének hozzájárulásával a II/10 osztály vezetője engedélyez
heti az operatív munkás bevonását.

Ha az ellenőrzés folyamán a figyelést végző elvtárs megtud
ja, hogy a figyelt személy a párt vagy a kormány vezetőivel 
folytat beszélgetést, akkor az ellenőrzést azonnal abba 
kell hagynia.  

II.

Mielőtt a II. Főosztály vezetője jóváhagyta a 3/e módszer 
konkrét alkalmazását, akkor a II/10 osztály e. alosztálya, 
az illető operatív osztályokkal egyetemben a célhelyen mű
szaki szempontból felderítést végez, a behatolás' és beépí
tés céljából.

A felderítés célja az, hogy a célhely körülményei a beépí
tő alosztály vezetői és a munkát végző dolgozók előtt is
mertek legyenek, a munka megkezdése előtt. Ha a körülmények 
úgy kívánják, szükséges lehet az objektum tervrajzának meg
szerzése /elkészítése/ is. Meg kell állapítani az elektro
mos hálózat feszültségét, a vezeték fajtáját és egyéb fon- 
tos adatokat.

Ha a célhelyre a behatolás nem lehetséges, akkor a felderí
tést az illetékes operatív osztály ügynöki hálózatán keresz
tül kell, végezni, lehetőleg a II/10 osztály beosztottjának 
részvételével, a II/10 osztály által megadott szempontok 
szerint.
A felderítés befejezése és a 3/e módszer alkalmazása lehető
ségének megállapítása után a 3/e módszer bevezetéséről ter
vet kell készíteni.
A tervbe le kell írni a végrehajtás módját és fajtáját, le 
kell írni a bonyolult munka elvégzéséhez szükséges operatív 
kombinációkat, meg kell jelölni a műszaki munkáért és az 
operatív biztosításért felelős elvtársakat. A tervhez csa
tolni kell az épület emelet szerinti rajzát és a rajzon 
pontosan meg kell jelölni a műszaki eszközök helyét.
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A II/10 osztály vezetője a véleményét műszaki végrehajt
hatóság, konspiráció és a vonalról vett anyagok feldolgo
zásának lehetősége szempontjából alakítja ki.

A 3/e módszer alkalmazásának megszüntetésekor a felhaszná
ló operatív osztály köteles a kivonáshoz szükséges minden 
operatív segítséget megadni a II/lo osztálynak.

A beszerelési tervet a II/lo-e alosztály és az illetékes ope
ratív osztály vezetői írják alá. Külföldi objektumok eseté
ben a II. Főosztály vezetője, a belföldiek esetén a II/10. 
osztály vezetője engedélyezi.

A 3/e módszer előkészítését, szerelését és álcázását úgy kell 
végezni, hogy a dekonspiráció veszélye a legkisebbre csökken
jen.

A szerelés befejezéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely 
tartalmazza: mikor, ki végezte a szerelést, milyen eltéré
sek voltak a tervtől, műszaki eszközök helyének pontos raj
zát, milyen a hang minősége, az ellenőrzés folyamán mire 
kell figyelmet fordítani.

Az objektumnak fedőnevet kell adni, mely a célszemély nevé
nek kezdőbetűiből és a dosszié iktatószámából áll./pl. Varga 
István-375- “V.I.375”./
A beépített objektumokról dossziét kell nyitni, melybe bele
kerülnek:
1./ A miniszter vagy helyettesének, főosztályvezetőnek enge-

délye a 3/e módszer bevezetésére.
2. /A felderítés adatai.
3./ A műszaki kivitelezés terve.
4. /Az objektumról szóló rövid operatív összefoglaló.
5. /Az emelet szerinti rajzok és egyéb műszaki iratok, és vé

gül
6./ az érthetőségre vonatkozó "hangminősitő” jegyzőkönyv.

A dossziét a II/lo-e alosztály vezetője lepecsételt páncél
szekrényben tartja.
A 3/e módszer alkalmazásához, illetve előkészítéséhez - 
szükség esetén -a II/10-e alosztály igénybe veszi az e célra 
beszervezett speciális hálózatát.

III.

A célszemélyek beszélgetésének lehallgatásához, továbbá hasz
nálható a:
"3/e labda” elnevezésű készülék /telepes, hordozható adó 
készülék/ különböző térfogattal készül, különböző működési 
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időtartammal /a készülék által felvett és rádió hullámok 
utján továbbított beszéd kisebb körzetben rádió-vevő segít
ségével vehető és rögzíthető/.

A ”3/e labda” módszer alkalmazását belföldi célszemélyek 
és objektumok esetén az illetékes operativ osztályok ve
zetői, külföldi célszemélyek és objektumok esetén a II. 
Főosztály vezetője engedélyezi.

Az engedélyen szerepelni kell a felhasználó operatív tiszt 
nevének és telefonszámának.

Ha az operatív osztály a “3/e labdát” az ügynökének adja 
át felhasználásra, illetve az ügynök segítségével juttatja 
a célhelységbe, akkor ezt szükséges a ”3/e labdát” igénylő 
szolgálati jegyen feltüntetni és a II. Főosztály vezetőjé
vel engedélyeztetni.

Ilyen esetben az operatív osztály -ügynököt tartó- beosz
tottja köteles az ügynök személyi dossziéjába bevezetni, 
hogy mikor, milyen technikai eszközt használt és mennyi 
időre. Ha az ügynöknek más alkalommal is kell a ”3/e labda” 
módszert alkalmazni, akkor minden esetben az igénylő szolgá
lati jegyen fel kell tüntetni, hogy mikor, milyen eszközt, 
milyen álcázási formában használt.

A 3/e labdát” felhasználás után az operatív osztály azonnal 
köteles visszaadni a II/10-e alosztálynak.

E módszer alkalmazását -különösen külföldi objektumok esetén - 
igen körültekintően kell alkalmazni*

A II/10 osztály az adott feladat végrehajtója segítségével 
műszaki felderítést végez, melynek során pontosan felderí
ti a célhelység körülményeit és a javasolt helység alkal
masságát, vételi szempontból.
A felderítés elvégzése után a II/lo-o alosztály az illeté
kes operativ beosztottakkal együttműködve összeállítja a 
feladat végrehajtásának tervét, melyben meg kell jelölni a 
következőket: 
1./ A ”3/e labda" álcázására kiválasztott mód.
2./ Ez milyen módon jut el rendeltetési helyére.
3./ Milyen legendával adják át az ügynöknek.
4./  Hogyan kapják vissza.
5./ Ki felel a "3/e labdáért” a találkozó folyamán és ho

gyan lesz biztosítva a ”3/e labda” kivonása abban az 
esetben, ha a célszemély, vagy ügynök megpróbálják fel-

- fedni*
6./  A vétel helye: lakás, vagy gépkocsi.
7./ Ki felel a biztosításért.
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A tervet a II/10-e alosztály és a feladatát adó osztály 
felelős operatív beosztottai írják alá, és a fent nevezett 
osztályok vezetői hagyják jóvá.

Azokat a személyeket, akiknek lakásában az egyes találko
zók vétele és rögzítése történik, priorálni kell és ha nincs 
rájuk valamilyen kompromittáló anyag, akkor rövid ideig tar
tó együttműködésre fel lehet használni őket.

Ilyen esetben a lakás tulajdonosával - megfelelő kombináció 
alapján- a beszélgetést hivatalos helyiségben kell lefolytat
ni arról, hogy a rendőrség beosztottai a lakást egy megha
tározott rövid időre igénybe veszik.
A vételre és rögzítésre esetenként felhasználható az erre a 
célra berendezett gépkocsi is.
Az ilyen ellenőrzésekről jegyzőkönyvet kell írni, melyben tük
röződik, hogy:
1./ A "3/e labda"-tól milyen távolságra történt az ellenőr

zés,
2./  A hang minősége és a munka alatt milyen zavarok voltak,

A ”3/e labda"-t ugyanazzal az álcázással egy ügynöknek több
ször átadni nem lehet.

A célszemélyek beszélgetésének rögzítésére használható még 
a "3/f tárca" elnevezésű készülék is /minifon/ álcázva, /'ak
tatáskába beépítve/ vagy álcázás nélkül is. Ezen készülék 
igénylésére vagy alkalmazására a "3/e labdá"-ra vonatkozó 
szabályok érvényesek.

A II/10 osztály munkájában olyan eszközöket használ, melyet 
a kutató laboratórium készített és alkalmazását a Belügy
miniszter vagy helyettese engedélyezte.

A "3/e" és a "3/e labda" szolgálat készülékeiről nagyon szi
gorú nyilvántartást kell vezetni. Minden speciális készülék
ről törzskönyvet kell kiállítani, melynek tartalmaznia kell 
a készülék műszaki adatait és a használhatóság időtartamát. 
Az összes készülékek, mind a működők, mind a tartalék ké
szülékek használható állapotban kell hogy legyenek és hasz
nálhatóságukat időközönként ellenőrizni kell.

A speciális készülékek „kiselejtezéséről és anyagi nyilván
tartásból való törléséről, használhatatlansági jegy zőkönyvet 
kell felvenni. A műszaki jegyzőkönyvet a II/10 osztály ve
zetője hagyja jóvá. A jegyzőkönyv jóváhagyása után a készülé- 
ket vagy meg lehet semmisíteni, vagy pedig szét lehet szed
ni.
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A speciális eszközök helyes és eredményes kihasználása érde
kében a II/10 osztály vezetője az alosztály beosztottai szá
mára rendszeres operatív technikai oktatást szervez.

IV.

A teljes konspiráció céljából az írott szövegből és a beszél- 
getésből ki kell küszöbölni a mikrofon, erősítő, fejhallga
tó, adó és vevő szavakat és helyettük titkos megnevezéseket 
kell bevezetni:
1. / mikrofon = kampó  4./ vevő-készülék = kosár.
2./  erősítő = tégely 5./ adó = labda
3. / fejhallgató = pohár 6./ minifon = tárca,

A fenti rendelkezés jó végrehajtása csak az operatív techni
kai osztály és az illetékes operatív osztályok legtökélete
sebb együttműködése alapján lehet.
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