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10-22/25/1985.

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének 

25/1985. számú 
P A R A N C S A

a Belügyminisztérium állambiztonsági tartalékos állomány 
alkalmazásáról

Budapest, 1985. július hó 10-én

Az állambiztonsági szervek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
operatív erők, eszközök, módszerek felhasználásával jelentős eredményeket 
értek el az ellenség tevékenységének, a hatáskörükbe utalt állam elleni és más 
köztörvényes bűncselekmények felderítésében, megelőzésében, a hírszerző 
lehetőségek, támadó pozíciók kihasználásában.

A munka hatékonyságának növelése érdekében azonban szükséges az 
állambiztonsági ismeretekkel rendelkező tartalékos állomány felhasználása is. 
Ezért a Belügyminisztérium állambiztonsági tartalékos állomány alkalmazásá
nak szabályzatát (a továbbiakban: szabályzat) kiadom és

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

1. Az állambiztonsági szervek az önkéntesség elvének szigorú betartásával 
-  szükség esetén -  békeidőszakban is bízzanak meg a Belügyminisztérium 
állambiztonsági tartalékos állományából feladatokkal olyan személyeket, akik a 
szabályzatban meghatározott követelmények alapján alkalmasak állambizton
sági feladatok teljesítésére.

2. Az állambiztonsági szervek vezetői biztosítsák és rendszeresen ellenő
rizzék az irányításuk, felügyeletük alá tartozó területeken a szabályzatban fog
laltak betartását.
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3. A szabályzatot a BM III. Főcsoportfőnökség, a BM Adatfeldolgozó és 
Tájékoztatási Csoportfőnökség, A BM Belbiztonsági Osztály, A BM I/3. Osz
tály, a BM IV/I-3. Osztály érintett állománya, a rendőr-főkapitányságok állam
biztonsági szervei érintett állománya és a rendőr-főkapitányságok személyzeti 
osztály vezetői teljes teljedelemben ismerjék meg. A BM Tartalékos Tisztképző 
Iskola parancsnoka a parancs 1. pontját - a kibocsátást megelőzően - állambiz
tonsági szakon avatásra kerülő állománnyal ismertesse.

4. Az állambiztonsági munka végzésével eddig különböző jogcímeken 
megbízott tartalékosok jogi helyzetét a parancs hatálybalépésétől számított 6 
hónapon belül a szabályzatban meghatározottak szerint rendezni kell.

5. Ez a parancs kiadása napján lép hatályba. A szabályzat végrehajtásával 
összefüggésben 1985-ben felmerülő kiadásokat a szervek vezetői a már jóváha
gyott „B” ellátmánykeretből biztosítsák.

Dr. KAMARA JÁNOS s. k.
belügyminiszter

Készült: 190 példányban 
Kapják: belügyminisztériumi államtitkár 

belügyminiszter-helyettesek 
BM III. főcsoportfőnök-helyettesek
BM III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei, csoportfőnök-helyettesei, 
önálló és beosztott osztályvezetői
BM Adatfeldolgozó- és Tájékoztatási csoportfőnök,
Állambiztonsági Operatív Nyilvántartó Osztály vezetője
BM „M” és szervezési csoportfőnök 
BM IV/I. csoportfőnök 
BM Felügyeleti Osztály vezetője 
BM Belbiztonsági Osztály vezetője 
BM Külügyi Osztály vezetője
BM RTF parancsnoka és az Állambiztonsági Tanszék vezetője
BM Tartalékos Tisztképző Iskola Parancsnoka és az Állambiztonsági 
Tanszék vezetője
BM Műszaki Tanfolyam parancsnoka 
BM IV/I-3. Osztály vezetője 
BM Határőrség Felderítő Osztály vezetője 
BM budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok vezetői, 
állambiztonsági helyettesei
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Belügyminisztérium operatív munkába bevont állambiztonsági tarta
lékos állományának tevékenysége a Magyar Népköztársaság ellen támadó 
ellenségre vonatkozó információk felderítésére, titkos operatív intézkedések 
végrehajtására, a külső és belső ellenség aknamunkájának megelőzésére, meg
szakítására irányul. Az állambiztonsági szervek megbízásából adódó feladatát 
szigorúan konspirálva; polgári lakó-, illetve munkahelyét, továbbá más körül
ményeit széleskörűen kihasználva; titkos operatív eszközöket és módszereket 
alkalmazva, az illetékes operatív szerv irányításával végzi.

2. Az állambiztonsági munka végzésével megbízott tartalékos (a továb
biakban: megbízott) operatív képzettsége ellenére polgári személy, ezért nem 
képviselője az állambiztonsági szerveknek. Tevékenysége - polgári feladatának, 
munkakörének ellátása mellett -  kizárólag a részére meghatározott operatív 
feladatok végrehajtására terjedhet ki.

3. A megbízott önkéntes állambiztonsági munkáját a honvédelmi kötele
zettségén felül teljesíti, ezért ezzel összefüggésben a hivatásos állománytól és a 
hálózati személyektől eltérő, a szabályzatban meghatározott jogosultságok ille
tik meg, illetve kötelezettségek terhelik.

4. Állambiztonsági munka végzésével tartósan megbízható:

a) a BM Tartalékos Tisztképző Iskolát állambiztonsági szakon végzett 
és az állambiztonsági szervekhez lebiztosított tartalékos;

b) a Belügyminisztérium állambiztonsági szervei és a BM Határőrség 
Felderítő Osztálya olyan volt hivatásos állományú tagja, akit nyugál
lományba helyeztek; továbbá az, akinek szolgálati viszonyát nem az 
1971. évi 10. sz. tvr. 5. § (2) bekezdésének b) c) d), illetőleg a 6. § e) 
alpontja alapján szüntették meg, függetlenül attól, hogy az 1976. évi 
I. tv-ben meghatározott hadkötelezettség alól már mentesült, (a 
továbbiakban: volt hivatásos állományú).

5. Az állambiztonsági munkába bevonásra tervezett tartalékos kiválasztása 
saját vagy más szervhez lebiztosított tartalékosok közül egyaránt történhet.

6. A tartalékosok közül azokat kell az állambiztonsági munka végzésével 
megbízni, akiknek a belügyi tartalékos mivoltuk széles körben nem ismert és 
bevonásukat hazánk politikai, társadalmi, gazdasági rendjének, az állam bizton
ságának érdekében végzett munka hatékonyabb, eredményesebb teljesítése 
indokolja.
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7. A pártapparátusban dolgozó, illetve függetlenített pártfunkcióban levő 
tartalékos, ilyen funkciót betöltő volt hivatásos állományú megbízása t i l o s !

A BM ÁLLAMBIZTONSÁGI TARTALÉKOS MEGBÍZÁSA

8. A megbízott részt vehet:

a) a külső és belső ellenséges személy felderítésében, ellenőrzésében, 
feldolgozásában, tevékenysége megelőzésében, megszakításában;

b) a volt hivatásos állományú kivételével hírforrások vezetésében;

c) beszervezési jelölt kutatásában, tanulmányozásában;

d) állambiztonsági rendkívüli esemény, terrorcselekmény felderítésé
ben, operatív megelőzésében;

e) operatív akció előkészítésében és végrehajtásában;

f) az állambiztonsági munka egyes feltételeinek, konspirációjának biz
tosításában; operatív intézkedés, illetve akció legalizálásában;

g) az idegenforgalom vonalán jelentkező állambiztonsági feladat vég
rehajtásában, külföldi kiküldetésről hazatérő, engedéllyel vagy 
késedelmesen külföldről hazatért, valamint az „F” dossziés személy 
ellenőrzésében;

h) objektumok, illetve azok környezetének, gyakorlatok, katonai szállí
tások, csapatmozgások operatív biztosításában;

i) a titokvédelmi és más rezsim intézkedések hatékonyságának opera
tív elősegítésében; a népgazdaság állambiztonsági védelmével kap
csolatos részfeladatok ellátásában;

j) „K” ellenőrzésből adódó részfeladatok végrehajtásában;

k) párt- és állami vezetők állambiztonsági védelmében.

9. A megbízott részére meghatározott állambiztonsági feladat nem állhat 
• ellentétben a polgári életben betöltött helyzetével, beosztásával; nem hátráltat
hatja életvitelét, munkáját; nem veszélyeztetheti egzisztenciáját.

10. A kiválasztás folyamatában meg kell győződni a megbízásra tervezett 
állambiztonsági munkára való alkalmasságáról. Körülményeinek megismerése 
érdekében a Belügyminisztérium nyilvántartásaiban, adattáraiban történő
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ellenőrzését követően tanulmányozni kell a belügyi szerveknél - BM III/IV-5. 
Osztályon, vagy a rendőr-főkapitányságok személyzeti osztályain - levő sze
mélyzeti anyagait. A volt hivatásos állományú tanulmányozásához a fogyaték
ban levő személyzeti anyaga használható fel.

11. A tanulmányozást követően az állambiztonsági munka végzésével való 
megbízásra - a későbbi kapcsolattartásra kijelölt operatív tisztnek -  javaslatot 
kell készíteni. A megbízási javaslat tartalmazza: az operatív helyzetet, a megbí
zás célját, a tartalékos alkalmasságát, feladatát.

12. A javaslathoz csatolni kell:

a) volt hivatásos állományú esetén az utolsó szolgálati hely vezetőjé
nek a megbízással való egyetértését,

b) más belügyi szervhez lebiztosított tartalékos esetén a lebiztosító 
szerv vezetőjének hozzájárulását.

13. A megbízás az állambiztonsági szerv egyoldalú írásos nyilatkozata, 
amely a tartalékos általi önkéntes elfogadással és általa történő aláírással válik 
hatályossá.

A megbízás tartalmazza:

a) a megbízó állambiztonsági szerv megnevezését;

b) a tartalékos megbízásból adódó állambiztonsági feladatait, azok 
végrehajtásának helyéi, várható időbeli terjedelmét; a megbízással 
összefüggő konspirációs és alapvető magatartási szabályait;

c) a feladat végrehajtásáról történő beszámolás rendjét, formáját;

d) a tartalékosnak adott rendszeres havi juttatás összegét;

e) a megbízás visszavonásának, illetve felmondásának szabályait;

0 emlékeztetőt arról, hogy a tartalékos által korábban aláírt titoktar
tási nyilatkozat hatálya a megbízás során tudomására jutott titkokra 
is kiterjed.

14. A megbízási javaslat és a megbízás jóváhagyására jogosultak:

a) külföldön végrehajtandó feladatok esetén csoportfőnök, önálló osz
tályvezető;

b) belföldön történő feladat végrehajtása esetén rendőr-főkapitány 
állambiztonsági helyettese, központi szervek osztályvezetője.
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15. A megbízás visszavonása a megbízást adó vezető hatáskörébe tartozik.

16. A 14. pontban meghatározott vezetőhöz a megbízás visszautasítása 
esetén - annak okairól - jelentést kell felterjeszteni.

17. A megbízottat a kapcsolattartó konspirált körülmények között képezze 
ki az operatív helyzetből adódó feladatokra, a polgári körülményei állambizton
sági munka végzésére való felhasználásának módszereire; a konspirációs és biz
tonsági szabályokra; a feladatok végrehajtásának módjára, az ahhoz szükséges 
eszközök és módszerek alkalmazásának elveire.

18. A kiképzésről, annak legalizálásáról jelentést kell készíteni, amelyet a 
kapcsolattartó tiszt közvetlen vezetője hagy jóvá.

19. A kapcsolattartás során a megbízott politikai elkötelezettségének foko
zására, vállalt feladatai áldozatkész teljesítésére kell törekedni.

20. A megbízott munkáját összefoglalóan legalább évenként egyszer szó
ban, a megbízás megszűnésekor minősítésben értékelni kell.

21. A megbízott vezetésének alapelvei:

a) bonyolult feladatokat, az ahhoz kapcsolódó magatartási vonalat 
írásban kell kidolgozni, s azt a megbízottal alá kell íratni;

b) hírforrást vezető megbízotthoz csak ellenőrzött személy kapcsol
ható;

c) a megbízott nem vonható be titkos vagy nyílt őrizetbevételbe. Ope
ratív játszmába belügyminiszter-helyettesi engedéllyel foglalkoztat
ható;

d) a megbízottat feladatainak végrehajtásáról, biztonsági helyzetének 
a polgári életbeni körülményeinek, operatív lehetőségeinek alakulá
sáról rendszeresen - lehetőleg havonta - be kell számoltatni. A 
beszámoltatás írásban történjen. A megbízott jelentését fedőszám
mal (tartalékos napló sorszáma) írja alá. Indokolt esetben a szóbeli 
beszámoltatás is elfogadható, azonban arról a kapcsolattartó köteles 
feljegyzést készíteni;

e) a megbízott beszámoltatására „K” vagy „T” lakást kell igénybe 
venni.

22. Amennyiben a megbízott vállalt kötelezettségének teljesítésével vagy 
személyével kapcsolatban kétség merül fel, a megbízást jóváhagyó vezető ope
ratív erő, eszköz, módszer alkalmazásával azt tisztázni köteles.
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23. A megbízott állambiztonsági munkájával, személyével, biztonsági 
helyzetével összefüggő írásos anyagok elhelyezésére, kezelésére tartalékos (T), 
illetve jelentési (J) dossziét kell nyitni. A dossziékban kell elhelyezni:

a) a „T” dossziéban: a tanulmányozása során keletkezett anyagokat, a 
megbízást, a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos okmányokat, a 
megbízott önkéntes munkáját ismerő személyek névsorát, hírforrá
sokat vezető megbízott esetén a hírforrások kapcsolási javaslatát, a 
„B” ellátmánnyal kapcsolatos okmányokat, egyéb, személyével, biz
tonsági helyzetével összefüggő anyagokat;

b) a „J” dossziéban: munkaterveket, írásos utasításokat, jelentéseket, 
feljegyzéseket.

24. Állambiztonsági munkával megbízott volt hivatásos állományúról „T” 
és „J” dossziét nyitni tilos, a megbízást, jelentéseit és a megbízás ideje alatt 
keletkezett egyéb anyagokat főnyilvántartási számmal ellátott gyűjtőben kell 
elhelyezni.

25. A megbízott tartalékos személyzeti anyagába operatív munkájával 
összefüggő anyagokat elhelyezni tilos!

26. A megbízott állambiztonsági munkájának hiányosságai miatt nem von
ható fegyelmileg felelősségre. Az állambiztonsági munka szabályainak vétkes 
megszegése, megbízásban vállalt kötelezettségeinek súlyos elmulasztása ese
tén a megbízást vissza kell vonni.

27. A megbízott átadása az átadó osztályvezető engedélyével történhet. A 
szervek közötti átadáshoz a lebiztosító szervezeti egység vezetőjének egyetér
tése is szükséges.

28. A megbízottal a kapcsolattartás -  legfeljebb egy év időtartamra - felfüg
geszthető, melyet a megbízott is kezdeményezhet. A kapcsolattartás felfüg
gesztését a megbízó vezető engedélyezheti.

29. A megbízást - a 26. pontban meghatározattakon kívül -  vissza kell 
vonni, ha a megbízott:

a) az állambiztonsági munka végzésére véglegesen alkalmatlanná 
válik;

b) operatív lehetőségei megszűntek, s azok mesterséges kialakítása, 
illetve továbbfejlesztése nem lehetséges;

11

ÁBTL - 4.2 10-22/25/1985/12



c) dekonspirálódott;

d) a megbízás további teljesítését nem vállalja.

30. A megbízás visszavonását a megbízottal alá kell íratni. Fel kell hívni a 
figyelmét titoktartási kötelezettségére is.

31. A megbízottal és a megbízással összefüggésben felmerülő kiadások az 
állambiztonsági szervekre vonatkozó „B”-ellátmány szabályzata 1. költségcso
portjában meghatározottak szerint számolhatók el, az alábbi eltérésekkel:

a) a megbízott részére, állambiztonsági munkája bonyolultságától, 
eredményességétől függően rendszeres havi fizetés is megállapít
ható, 2000 Ft összeghatárig, amit csoportfőnök, rendőr-főkapitány 
állambiztonsági helyettese engedélyez;

b) a megbízott jogállásának a hálózati személyektől lényegesen eltérő 
volta miatt végkielégítést nem kaphat;

c) a megbízott kárigényébe beleértendő a megbízásból eredő sérülés 
miatt keresőképtelensége ideje alatt kapott táppénz és munkabér 
közötti különbség;

d) az 1. költségcsoportból történő kifizetések okmányait a „T” dosszié
ban, volt hivatásos állomány esetén a 24. pontban elrendelt gyűjtő
ben kell elhelyezni.

A BM TARTALÉKOS TISZTKÉPZŐ ISKOLÁT VÉGZETT 
TARTALÉKOSOK NYILVÁNTARTÁSA

32. A BM állambiztonsági szerveihez lebiztosított tartalékosról a lebizto
sító szerv - az 1. sz. mellékletben szereplő adatokkal állítson ki nyilvántartási

( kartont és küldje meg a BM Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnökség 
Állambiztonsági Operatív Nyilvántartó Osztálynak (a továbbiakban: Nyilván
tartó Osztály). Volt hivatásos állományúról nyilvántartási kartont kiállítani tilos!

33. A Nyilvántartó Osztály a nyilvántartási kartont elkülönítve kezelje, és a 
lebiztosító (megbízó) szervek változásjelentései feldolgozásával biztosítsa az 
állambiztonsági szervhez lebiztosított (megbízott) tartalékosok naprakész nyil
vántartását, valamint az állambiztonsági szervek igényeinek megfelelően a nyil
vántartóban való kutatást. Intézkedjen az állambiztonsági szervekhez lebiztosí
tott megbízott, megbízást visszautasító tartalékosok az Egységes Gépi Prioráló
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34. Az EGPR nyilvántartásában a lebiztosított (megbízott) tartalékosokról 
az alábbi adatcsoportok szerepeljenek:

a) a BM Tartalékos Tisztképző Iskolát állambiztonsági szakon végzett 
tartalékos tiszti rendfokozatot kapott személy azonosító adatai;

b) az „M”-re lebiztosító szerv megnevezése;

c) a béke időszakában operatív megbízást adó szerv megnevezése;

d) a megbízás teljesítését visszautasító tartalékosok adatai.

35. A lebiztosított tartalékos nyilvántartásba vett adatai változásának a 
Nyilvántartó Osztállyal való folyamatos közléséért a lebiztosító; az állambizton
sági munkával megbízott esetén a megbízás tényének, a felvett adatokban tör
tént változások, valamint a megbízás megszűnésének, illetve visszautasításának 
a Nyilvántartó Osztállyal való közléséért a megbízó szerv a felelős.

36. A megbízó szerv közlése alapján a Nyilvántartó Osztály a megbízás 
tényét „Állambiztonsági munkával megbízott tartalékosok” részére felfektetett 
naplóba vezesse be. A napló sorszámáról a megbízást adó szervet tájékoztassa. 
A sorszámot a megbízott fedőszámként használja.

37. Az EGPR nyilvántartásában ellenőrzés engedélyezésére a központi 
állambiztonsági szervek alosztályvezetői (a rendőr-főkapitányságok állambiz
tonsági szerveinek osztályvezetői) és ennél magasabb beosztásban levő állam
biztonsági vezetők jogosultak. Az EGPR nyilvántartásában az ellenőrzés csak 
az ellenőrzésre jogosult vezetők aláírásával történhet.

38. Ellenőrzés esetén a kérdőjegyre adandó válaszok:

a) nyilvántartásban szereplő, lebiztosított tartalékos esetén
„Szerepel, lebiztosítva a BM III/IV. Csfség, vagy BM BRFK, vagy 
B M .......................................................... m-i RFK ÁB szervéhez”.

b) nyilvántartásban szereplő megbízott esetén:
„Szerepel, vegye fel a kapcsolatot ................................  szervvel”.
A nyilvántartó a válaszadással egyidejűleg értesíti a megbízást adó 
operatív szervet, hogy a megbízottat melyik operatív szerv és opera
tív tiszt prioráltatta.

Rendszer (a továbbiakban: EGPR) később meghatározásra kerülő betűjelű
nyilvántartásba való felvételére.
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c) nyilvántartásban szereplő, megbízás teljesítését visszautasító tarta
lékos, illetve megszűnt megbízás esetén:
„Szerepel, anyaga .............................  számon, az Állambiztonsági
Operatív Nyilvántartó Osztály irattárában”.

39. A „T” és „J” dossziék nyitásáért és kezeléséért a megbízottal kapcsola
tot tartó operatív tiszt (vezető) felelős.

a) a „T” dossziét a megbízás visszavonásakor a Nyilvántartó Osztályra 
irattározásra meg kell küldeni, a „J” dossziét pedig jegyzőkönyvileg 
meg kell semmisíteni.

b) a megbízottat elhalálozása esetén, illetve 70. életévének betöltését 
követően az anyagai megsemmisítésével egyidejűleg a nyilvántar
tásból törölni kell.
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