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A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének 

5/1985. számú 
P A R A N C S A

a 36/1981. számú belügyminiszteri paranccsal kiadott, az operatív 
célú fedőokmánnyal való ellátás és a fedőokmány alkalmazása alapelveinek 

szabályzata módosításáról

Budapest, 1985. március 4.

A 36/1981. számú belügyminiszteri paranccsal kiadott, az operatív célú 
fedőokmánnyal való ellátás és a fedőokmány alkalmazás alapelveinek szabály
zata (továbbiakban: Szabályzat) módosításának végrehajtása érdekében

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

1. A Szabályzat 7/b., f., 33/c. alpontjai helyébe a parancs mellékletét 
képező rendelkezések lépnek.

2. A Szabályzat 7., 33. és 34. pontjai a mellékletben meghatározott alpon
tokkal egészülnek ki.

3. A parancs végrehajtását az állambiztonsági miniszterhelyettes -  a köz- 
biztonsági miniszterhelyettessel egyetértésben -  intézkedésben szabályozza.

4. Ez a parancs kiadása napján lép hatályba, az abban foglaltakat az érintett 
személyi állománnyal ismertetni kell.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k. 
belügyminiszter

Készült: 230 példányban
Kapják: a 36/1981. BM számú parancs elosztója szerint!
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MELLÉKLET
az 5/1985. számú belügyminiszteri parancshoz

1. A Szabályzat 7/b., f. alpontjai helyébe a következő rendelkezések lép
nek:

(7. Fedési céllal az alábbi szervek a következő okmányokat állítják ki:)

"b) a BM ORFK III. Csoportfőnökség: útlevelet -  kivéve a BM III. 
Főcsoportfőnökség központi és a rendőr-főkapitányságok állambiz
tonsági szervei hivatásos állománya részére szükséges útlevelet- és 
lakhatási engedélyt;"

"f) a BM III/I. Csoportfőnökség: fedővállalatai munkaadói és kereseti 
igazolását; a BM III. Főcsoportfőnökség központi és a rendőr-főka
pitányságok állambiztonsági szervei hivatásos állománya részére 
útlevelet és kiutazási engedélyt;"

2. A Szabályzat 7. pontja a következő g) alponttal egészül ki:

"g) a BM III/2. Osztály: fedővállalatai munkaadói és kereseti igazolá
sát.”

3. A Szabályzat 33/c. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: (33. A BM 
ORFK III. Csoportfőnökség)

,,c) kiállítja a fedési célokat szolgáló útlevelet -  kivéve a BM III. Főcso
portfőnökség központi és a rendőr-főkapitányságok állambiztonsági 
szervei munkájához szükséges útlevelet -  és lakhatási engedélyt.”

4. A Szabályzat 33. pontja az alábbi e) alponttal egészül ki:

e) biztosítja a BM III/I. Csoportfőnökség részére a biankó útlevelet és 
kiutazási engedélyt, valamint ezen okmányok kitöltéséhez szüksé
ges b) alpontban meghatározott eszközöket.

5. A Szabályzat 34. pontja az alábbi e) alponttal egészül ki:

(34. A Központi Statisztikai Hivatal Állami Népességnyilvántartás Operatív 
Bizottsága belügyi képviselőjének irányításával -  az ÁNH Igazgatási (belügyi) 
Főosztály végzi:)

,,e) a fedőokmány kiállításához szükséges személyi számok biztosítá
sát.”
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