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BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos!
Különösen fontos!

10-22/30/1985.

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének 

30/1985. számú 
P A R A N C S A

a 35/1982. számú belügyminiszteri paranccsal kiadott, 
az Operatív-Technikai Rendszabályok és Módszerek Alkalmazásának 

Szabályzata kiegészítéséről és módosításáról

Budapest, 1985. október hó 25-én

A 35/1982. számú belügyminiszteri paranccsal kiadott, az Operatív-Tech
nikai Rendszabályok és Módszerek Alkalmazásának Szabályzata (a továbbiak
ban: Szabályzat) kiegészítése és módosítása érdekében

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

1. A Szabályzat a parancs mellékletét képező rendelkezések szerint egé
szül ki, illetőleg módosul.

2. A Szabályzat 40. pontjában foglaltak végrehajtását az állambiztonsági 
miniszterhelyettes - a közbiztonsági miniszterhelyettessel egyetértésben - 
intézkedésben szabályozza.

3. Ez a parancs kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit az érintett sze
mélyi állománnyal ismertetni kell.

Dr. KAMARA JÁNOS s. k.
belügyminiszter

Készült: 300 példányban
Kapják: a 35/1982. számú belügyminiszteri parancs elosztója szerint, 

és a BRFK II/I-3. Osztály vezetője
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A 30/1985. számú 
belügyminiszteri parancs 

MELLÉKLETE

1. A Szabályzat 20. pontja a következő c) alponttal egészül ki:

(20. A rendszabályok engedélyezésének legalsóbb parancsnoki szintje:)

„c) a BM III/1. Osztály, a BM ORFK I-3. Osztály által folytatott bün
tető eljárások során a fogdákban, kihallgató helyiségekben alkalma
zott operatív-technikai rendszabályokat az illetékes alosztályve
zető, a BRFK II/I-3. Osztály által folytatott büntető eljárások során 
az osztályvezető.”

2. A Szabályzat 40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„40. A BM III/1. Osztály, a BM ORFK I-3. Osztály, a budapesti és a megyei 
rendőr-főkapitányságok vizsgálati osztályainak fogdáiban, kihallgató helyisé
geiben, valamint a büntetésvégrehajtási intézetekben telepített 3/e, 3/r rend
szabályok működtetését az arra rendszeresített, illetve az azzal megbízott állo
mánnyal kell biztosítani.”
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BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos!
Különösen fontos!

10-27/14/1985.

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszter-helyettesének 

14/1985. számú 
I N T É Z K E D É S E

a 35/1982. számú belügyminiszteri paranccsal kiadott,
az Operatív-Technikai Rendszabályok és Módszerek Alkalmazása 

Szabályzatának 40. pontja végrehajtásáról

Budapest, 1985. október hó 25-én
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A 35/1982. számú belügyminiszteri paranccsal kiadott az Operatív-Techni
kai Rendszabályok és Módszerek Alkalmazása Szabályzatának (a továbbiak
ban: Szabályzat) 40. pontja végrehajtására, a Szabályzat módosításáról rendel
kező 30/1985. számú belügyminiszteri parancs 2. pontjában kapott felhatalma
zás alapján - a közbiztonsági miniszterhelyettessel egyetértésben - kiadom az 
alábbi

i n t é z k e d é s t :

Az operatív-technikai rendszabály alkalmazás 
technikai biztosítása

1. A BM III/1. Osztály, a BM ORFK I-3. Osztály, a rendőr-főkapitányságok 
vezetői gondoskodjanak arról, hogy a helyi igényeknek megfelelő számú állan
dóan telepített operatív-technikai rendszabállyal ellátott helyiség (zárka) álljon 
rendelkezésre.

Operatív-technikai rendszabály útján történő ellenőrzést elsősorban ezek
ben a helyiségekben kell végrehajtani. Amennyiben helyhiány vagy célszerű
ségi szempontok miatt erre nincs lehetőség, a Szabályzat operatív-technikai 
rendszabály bevezetésére vonatkozó előírásai szerint engedélyezhetik az ope
ratív-technikai rendszabály ideiglenes bevezetését más helyiségekben is.

Az engedélyező parancsnokok gondosan bírálják el az egyes igényeket, és 
csak a nyomozási munka eredményességéhez elengedhetetlenül szükséges 
esetekben engedélyezzék az operatív-technikai rendszabály alkalmazását. A 
bekapcsolásra engedélyezett operatív-technikai rendszabályok száma legyen 
összhangban a hanganyagértékelő állomány reális teljesítőképességével.

2. Az operatív-technikai rendszabályok bevezetésével, kiszerelésével, 
műszaki ellenőrzésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat az erre 
rendszeresített, illetve azzal megbízott állomány, valamint operatív-technikai 
és információ-feldolgozó csoportok a Szabályzat előírásai szerint végzik. Az. 
engedélyezett operatív-technikai rendszabály működtetésére, a keletkező 
információ figyelésére, rögzítésére, feldolgozására a Szabályzat 40. és 83. pont
jában meghatározottak jogosultak (a továbbiakban: operatív technikusok).

A nyomozási cselekmények operatív-technikai rendszabály útján 
történő ellenőrzése

3. Nyomozási cselekmények (kihallgatás, szembesítés stb.) operatív-tech
nikai rendszabállyal történő ellenőrzését a Belügyminisztérium nyomozó ható-
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ságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 10/1979. (BK 7.) BM számú uta
sítás 1., 2., 3., 6. számú mellékletében meghatározott bűncselekmények nyomo
zási hatáskörére figyelemmel:

a) a BM III/1. Osztály, a BM ORFK I-3. Osztály által folytatott büntető 
eljárások eseteiben az illetékes alosztály vezetője;

b) a BRFK II/I-3. Osztály, valamint a BRFK III/1. Alosztály által foly
tatott büntetőeljárások eseteiben az illetékes alosztály vezetője által 
felterjesztett szolgálati jegyen az osztály vezetője, illetve a rendőr
főkapitány állambiztonsági helyettese;

c) a megyei rendőr-főkapitányságok által folytatott büntetőeljárások 
eseteiben a II/I-3. Osztály, illetve a III/l. Alosztály vezetője által fel
terjesztett szolgálati jegyen a rendőr-főkapitány közbiztonsági, 
illetve állambiztonsági helyettese

engedélyezi.

4. Az operatív-technikai rendszabály alkalmazását a Szabályzattal e célra 
rendszeresített szolgálati jegy formanyomtatvány értelemszerű kitöltésével; a 
nyomozási cselekmény foganatosítási helyének, időpontjának, a 3/e vagy 3/r 
operatív-technikai rendszabály megjelölésével, az információ rögzítésének 
szükségességére vonatkozó meghatározásokkal kiegészítve kell kérni.

5. Az operatív-technikai rendszabály alkalmazása során a lehallgatásban, 
illetve figyelésben folyamatosan vagy eseti jelleggel az alkalmazást engedélyező 
parancsnok, illetve egyes kivételes esetekben az általa kijelölt kiemelt fővizsgáló 
(operatív tiszt) is részt vehet.

A fogdák operatív-technikai rendszabály útján 
történő ellenőrzése

6. A vizsgálati osztályok fogdáiban operatív-technikai rendszabályt a 3. 
pontban meghatározott ügyekben őrizetbe vett vagy előzetes letartóztatásba 
helyezett gyanúsítottak ellenőrzésére, a fogdai operatív munka - fogdaügynök 
vagy más operatív erő - ellenőrzése, a fogdák őrzése és a fogdarend megtartása, 
biztosítása érdekében lehet alkalmazni.

7. A fogdákban az operatív-technikai rendszabály útján történő ellenőrzést 
a 3. pontban meghatározott vezetők engedélyezik.

8. Az operatív-technikai rendszabály alkalmazását a Szabályzattal e célra
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rendszeresített szolgálati jegy formanyomtatvány értelemszerű kitöltésével; a 
fogdaügynök fedőnevének, az ellenőrzés megkezdésének, időpontjainak és 
időszakainak, a 3/e vagy 3/r operatív-technikai rendszabály megjelölésével, a 
keletkező információ rögzítésének szükségszerűségére történő utalással, fel
dolgozására vonatkozó meghatározásokkal kell kérni.

Az operatív-technikai rendszabály ellenőrzési szempontok nyomozás köz
beni változását az alkalmazást engedélyező vagy az alkalmazást kérő vezető 
írásban közölje az operatív technikussal.

9. Az operatív-technikai rendszabály alkalmazása során a figyelésben eseti 
jelleggel vagy kivételesen folyamatosan, az alkalmazást engedélyező parancs
nok jóváhagyásával, az ügy vizsgálatával megbízott, illetve a fogdaügynököt 
foglalkoztató fővizsgáló (operatív tiszt) személyesen is részt vehet.

A fogva tartottak beszélőinek operatív-technikai rendszabály útján 
történő ellenőrzése

10. A fogva tartottak beszélőinek operatív-technikai rendszabály útján tör
ténő ellenőrzését különösen indokolt esetben:

a) a BM III/l. Osztály, a BM ORFK I-3. Osztály vezetői, az alosztályok 
vezetői által felterjesztett;

b) a budapesti rendőr-főkapitány bűnügyi első helyettese, a BRFK 
II/I-3. Osztály vezetője, a BRFK III/l. Alosztály esetében a rendőr- 
főkapitány, az állambiztonsági helyettes által felterjesztett;

c) a megyei rendőr-főkapitányok, a II/I-3. Osztályok vezetői, a III/1. 
Alosztályok esetében a rendőr-főkapitány állambiztonsági helyet
tese által felterjesztett

szolgálati jegyen engedélyezik.

11. Az operatív-technikai rendszabály alkalmazását a Szabályzattal e célra 
rendszeresített szolgálati jegy formanyomtatványnak a Szabályzat 78. pontja 
szerinti értelemszerű kitöltésével, az ellenőrzés helyének, időpontjának és a 3/e 
vagy 3/r operatív-technikai rendszabály megjelölésével kell kérni. Az ellenőrzés 
során keletkező teljes információt rögzíteni kell.

12. A fogva tartottak beszélőinek operatív-technikai rendszabály útján tör
ténő ellenőrzését - a figyelést, rögzítést, feldolgozást -  csak az erre rendszeresí
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tett állomány végezheti. A feldolgozott anyagot az engedélyező parancsnoknak 
kell felterjeszteni, aki annak tartalmáról a konspirációs szabályok szigorú betar
tásával adhat tájékoztatást. Az írásos jelentést kiadni tilos, azt más rendszabály
anyagoktól elkülönítve kezelni és az 1/1973. számú belügyminiszteri paranccsal 
kiadott, a Belügyminisztérium Ügykezelési Szabályzata (a továbbiakban: Ügy
kezelési Szabályzat) szerint az engedélyező parancsnok semmisíti meg.

A fogdák, kihallgató helyiségek és beszélők 
operatív-technikai rendszabály útján történő ellenőrzésére 

vonatkozó közös rendelkezések

13. Az operatív technikusok az ellenőrzésről készített jelentéseket, a 
képinformációkat tartalmazó anyagokat az alkalmazást engedélyező parancs
noknak adják át. A rögzített hang-, illetve képinformációkat a jelentések olvasá
sára jogosultak hallgathatják, illetve tekinthetik meg. A hang-, illetve képinfor
mációk lejátszása csak az e célra rendszeresített, áthallásmentes helyiségekben 
történhet.

14. A hanginformációkat külön rendelkezés hiányában 7 napig kell, illetve 
az operatív-technikai rendszabály alkalmazását engedélyező parancsnok írás
beli engedélyével legfeljebb a nyomozás befejezéséig lehet megőrizni. Ennél 
hosszabb idejű megőrzéshez a BM III/1. Osztály, a BM ORFK I-3. Osztály 
vezetőjének, illetve a rendőr-főkapitány engedélye szükséges. A képinformá
ciók őrzését a Szabályzat előírásai szerint kell végezni.

15. Az operatív-technikai rendszabályellenőrzések anyagait a BM III/l. 
Osztály esetében vizsgálati dosszié mellékleteként kezelt, a BM ORFK I-3. 
Osztály esetében az Ügykezelési Szabályzat előírása szerint főnyilvántartó 
számmal ellátott „Szigorúan titkos Különösen fontos” minősítésű „operatív
technikai gyűjtő”-be kell elhelyezni, és a vizsgálati dossziénak a nyilvántartóhoz 
történő átadásával, illetve a nyomozás befejezésével egy időben meg kell sem
misíteni. Az operatív-technikai rendszabály alkalmazásával kapcsolatos írásos 
jelentéseket vizsgálati dossziéba vagy a nyomozási iratok közé helyezni tilos.

16. Az operatív-technikai rendszabály alkalmazásával nyert információ 
„Szigorúan titkos Különösen fontos” minősítésű operatív anyag, mely a bünte
tőeljárás bizonyítékai között nem szerepelhet. A nyomozás folyamatában fel- 
használásuk a konspiráció és biztonság szigorú megtartásával, a forrás titkossá
gának teljes biztosításával, kombinációk útján az ellenőrzést kérő parancsnok 
rendelkezései szerint történhet. A titkos operatív anyagot a forrás felfedésével 
felhasználni csak miniszteri engedéllyel lehet.
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17. Az operatív technikus az ellenőrzés során tapasztalt rendkívüli esemé
nyekről, (dekonspiráció, szökési vagy öngyilkossági előkészület, illetve kísérlet, 
hivatalos személy elleni erőszak stb.), illetve ezekre utaló körülményekről elöl
járójának soron kívül jelentést tesz, aki haladéktalanul értesíti az illetékes 
parancsnokot vagy az ügyben eljáró vizsgálót (operatív tisztet).

18. Az operatív-technikai rendszabállyal ellenőrizendő célszemélynek a 
megfelelő zárkában való konspirativ elhelyezéséért a fogdában való elhelye
zésre jogosult a felelős.

19. Az operatív technikus az operatív-technikai rendszabály alkalmazásá
nak eseteiről folyamatos nyilvántartást vezet, mely az alkalmazást engedélyező 
szolgálati jegy alapadatain túl tartalmazza:

a) a rendszabály alkalmazásának idejét (időszakait),

b) az alkalmazás során keletkezett információ értékét,

c) az információ rögzítése során keletkező hang-képmagnetofon-sza- 
lag (kazetta) darabszámát, átadását, illetve törlését,

d) az információ továbbításának módját (feljegyzésben, jelentésben, 
szóban).

Operatív-technikai rendszabály útján történő ellenőrzés 
a büntetésvégrehajtási intézetekben

20. Operatív-technikai rendszabályt büntetésvégrehajtási intézetekben az 
alábbi esetekben lehet alkalmazni:

a) fogva tartást megelőzően végrehajtott felderítetlen bűncselekmé
nyek, valamint a büntetésvégrehajtási intézetben tervezett, elköve
tett, illetve szabadulás utáni időre tervezett bűncselekmény operatív 
felderítésére, feldolgozására, megakadályozására;

b) a társadalomra különösen veszélyes ellenséges személyek és veszé
lyes bűnözők ellenőrzésére;

c) a büntetésvégrehajtási intézet biztonságára veszélyt jelentő esemé
nyek, cselekmények megelőzésére, felderítésére, megszüntetésére;
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d) hálózati személyek, valamint tájékoztatók tanulmányozására, ellen
őrzésére;

e) különösen indokolt esetben beszélők ellenőrzésére;

f) az operatív tiszt által foganatosított meghallgatásoknál.

21. Operatív-technikai rendszabály útján történő ellenőrzés operatív terv 
alapján, az azt jóváhagyó vezető, egyéb esetekben a BM III/1. Osztály, a BM 
ORFK I-3. Osztály vezetője, illetve rendőr-főkapitány engedélyével végezhető.

Az operatív-technikai rendszabály alkalmazását a Szabályzattal e célra 
rendszeresített szolgálati jegy formanyomtatvány értelemszerű kitöltésével; az 
ellenőrzésre alkalmas, kijelölt zárka helyének; az ellenőrzés megkezdésének 
időpontja és időszakainak; a 3/e vagy 3/r operatív-technikai rendszabálynak a 
megjelölésével, a keletkező információ rögzítésének szükségszerűségére, fel
dolgozására vonatkozó meghatározásokkal kiegészítve kell kérni. Az operatív 
tiszt halaszthatatlan esetekben előzetes engedély nélkül is alkalmazhatja az 
operatív-technikai rendszabályt, amennyiben a késedelem a bűncselekmény 
felderítését, a börtönelhárító munka eredményességét veszélyeztetné. Erről 
soron kívül jelentést tesz a BM III/1. Osztály, a BM ORFK I-3. Osztály vezető
jének, illetve a vizsgálati osztály vezetőjén keresztül a rendőr-főkapitánynak. 
Ilyen esetben az ellenőrzés során keletkező teljes információt rögzíteni kell.

22. A beszélők és az operatív tiszt által foganatosított meghallgatások ese
tében alkalmazott operatív-technikai rendszabály útján történő ellenőrzés 
során keletkező teljes információt rögzíteni kell. Egyéb esetekben a rögzítés 
csak akkor kötelező, ha erre a vizsgálati osztály vezetője utasítást ad, vagy az 
operatív tiszt a várható információ értéke miatt ezt szükségesnek tartja. Az 
ellenőrzés során rögzített hang-, illetve képinformációt tartalmazó anyagok 
tárolását, őrzését az operatív tiszt a 14. pont előírásai szerint végzi.

23. Az operatív tiszt az operatív-technikai rendszabály alkalmazásának 
eseteiről folyamatos nyilvántartást vezet, amely az alkalmazást engedélyező 
szolgálati jegy alapadatain túl tartalmazza:

a) a rendszabály alkalmazásának idejét (időszakait),

b) az alkalmazás során keletkezett információ értékét,

c) az információ rögzítése során keletkezett hang-, képmagnetofon- 
szalag (kazetta) darabszámát, átadását, illetve törlését,

d) az információ továbbításának módját (feljegyzésben, jelentésben, 
szóban).
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24. Az operatív tiszt az ellenőrzés során keletkezett operatív értékű anya
gokat, az operatív dossziék mellékleteként nyitott „operatív technikai gyüjtő”- 
ben kezeli. Ezt, valamint az operatív szempontból értéktelen anyagokat az 
ellenőrzött személy szabadulásakor, vagy az elhárítási körbe nem tartozó más 
büntetésvégrehajtási intézetbe történő átszállításakor az Ügykezelési Szabály
zat előírásai szerint meg kell semmisíteni.

Záró rendelkezések

25. Operatív-technikai eszköz használatának engedélyezése azon szerv 
joga, amelynek objektumában és kezelésében az operatív-technikai eszköz van. 
Az operatív-technikai rendszabály alkalmazását azonos jogállású parancsnok 
szolgálati jegyen kéri az operatív-technikai eszközzel rendelkező szerv vezető
jétől. Eltérő vélemény esetén a felügyeletüket ellátó illetékes parancsnok jogo
sult dönteni.

26. Az operatív-technikai rendszabály konspirációjának és biztonságának 
fokozott védelme valamennyi résztvevő szerv kötelessége és felelőssége. 
Amennyiben az operatív-technikai rendszabály dekonspirálódott, azt haladék
talanul jelenteni kell az illetékes vizsgálati osztály vezetőjének (BM III/l. Osz
tály, BM ORFK I-3.), illetve az illetékes rendőr-főkapitánynak, akik az okokat 
kivizsgálják, a szükséges intézkedéseket, a felelősségre vonást megteszik, a 
tanulságokat a további munkában hasznosítják. Fentiekről soron kívül tájékoz
tatni kell a BM III/V. csoportfőnököt és a BM III/4. Osztály vezetőjét.

27. Operatív-technikai anyagot más BM szervnek a BM III/l. Osztály, a 
BM ORFK I-3. Osztály, a BRFK II/I-3. Osztály vezetőinek, illetve az illetékes 
megyei rendőr-főkapitány írásbeli engedélyével lehet átadni, legfeljebb 30 
napig. Végleges kiadáshoz miniszterhelyettesi engedély szükséges.

28. A titkos operatív-technika alkalmazásával kapcsolatos minden irat, 
anyag „Szigorúan titkos Különösen fontos” minősítésű, kezelésük az Ügykeze
lési Szabályzat előírásai szerint történik.

29. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba. Rendelkezéseit az érin
tett személyi állománnyal ismertetni kell.

HARANGOZÓ SZILVESZTER s. k.
rendőr altábornagy, 
miniszterhelyettes
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