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B EL Ü G Y M IN ISZ T ÉR IU M SZIG O R Ú A N  T ITK O S!

10- 23/8/1986.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAMTITKÁRÁNAK 

8 1986. számú 

P A R A N C S A

a 01/1975. számú belügyminisztériumi államtitkári paranccsal 
kiadott „A Rendőrség Bűnügyi Hálózati Nyilvántartási 

Szabályzata” módosításáról

Budapest, 1986. év augusztus hó 21-én.

A 01/1975. számú belügym inisztérium i á llam titkári paranccsal 
kiadott ,,A Rendőrség Bűnügyi Hálózati N yilvántartási Sza
bályzata” (a továbbiakban: szabályzat) egyes rendelkezéseinek 
módosítása érdekében

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

1. A szabályzat a parancs m ellékleteit képező rendelkezések 
szerint módosul.

2. A nyilvántartási adatok m ódosításának megfelelő átvezeté
séért és a statisztikai feldolgozásért a BM adatfeldolgozó és 
tájékoztatási csoportfőnök felelős.
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3. A szabályzatban foglalt rendelkezések alkalm azása során a 
hatályos szervezeti m egjelöléseket és az érvényes fogalom- 
rendszert kell használni.

4. Ez a parancs a kiadása napján  lép hatályba, rendelkezéseit 
az operatív m unkát végző állomány részére oktatn i kell. A 
parancsot és m ellékleteit a 01/1975. számú belügym iniszté
rium i á llam titkári parancs I. sz. m ellékletével együtt kell 
kezelni.

FÖLDESI JENŐ s. k.,
r. altábornagy 

állam titkár

Készült: 900 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak.
Kapják: a 03/74. sz. miniszteri parancs elosztója szerint
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1. sz. m ellék le t

1. A Szabályzat 20. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„20. A hálózati személy adatainak zárt kezelését kötelező
en el kell rendelni a bűnügyi hálózati operatív  m un
kával összefüggésben kiadásra kerülő vagy kiadott 
parancsokban előírt esetekben.

a) A belügym iniszter és a BM országos rendőr-főka
pitány  engedélyével beszervezett személyek ada
tainak zárt kezelése kötelező.

b) O peratív érdekből az egyéb különösen értékes há
lózati személyek adatainak zárt kezelését -  indo
kolt kérelem  alapján -  az országos rendőr-főka
pitány bűnügyi helyettese engedélyezi, m elyről a 
ny ilvántartási adatok átvezetése érdekében a 
BNYO-t értesíti.

c) Priorálás esetén ezen személyekről „NEM SZERE
PEL” válaszadás történik, a kapcsolattartó  egyide
jű  értesítése m ellett.

d) A zárt kezelés visszavonásig -  az ira ttá ri anya
gokra vonatkozóan is -  érvényes.
Zárt kezelésű ira ttározo tt anyagban szereplő ki
zárt hálózati személy priorálásakor a BNYO az el
rendelőt értesíti.”

2. A Szabályzat 22. pontja az alábbi c) alponttal egészül ki:

,,c) A rezidensként alkalm azott nyugállom ányú rendőrtiszt 
és a büntetés-végrehajtás hivatásos állom ányú tagja 
dossziéjának személyi részében az a) alpontban megha
tározottak  értelem szerű alkalm azásán tú l az alábbi 
speciális anyagokat kell elhelyezni:
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-  a jelölt személyi anyagának tanulm ányozásáról ké
szült feljegyzés;

-  „M egállapodás”, amely egyben a titok tartási nyilat
kozatot és a beszervezés végrehajtásáról szóló je 
lentést is pótolja;

-  a személyes m egismerésről készült feljegyzés, ha a 
jelölt nem a beszervezést végrehajtó szervnél telje
síte tt korábban szolgálatot.

A kérdőíven a személy titkosítására vonatkozóan jelölést 
kell alkalmazni, m elyet a beszervezésre jogosult vezető 
ír alá. A rovatok kitöltéséből a jelzett kategóriára való 
u talásnak egyértelm űen ki kell tűnnie.”

3. A Szabályzat 44. pont első bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

„44. Fontos operatív érdekből az országos rendőr-főkapi
tány bűnügyi helyettese engedélyezheti egyes, beszer
vezés céljából tanulm ányozás a la tt álló, illetve m ár 
beszervezett bün tete tt előéletű személy részére a bün
tetlen  előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány kiadását.”

4 -
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2. sz. m ellék le t

K Ó D S Z Ó T Á R
a hálózati személyek nyilvántartási okmányainak kiállításához
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8. SZERVEZÉSI ELV

1 vonalas
2 objektum i
3 konkrét bűncselekmény felderítése érdekében
4 területi

9. FELHASZNÁLÁS SZERINTI OSZTÁLYOZÁS, KAPCSO
LATTARTÁS MÓDJA

1 ügynök
2 ügynök rezidenshez kapcsolva
3 börtönügynök
4 börtönügynök rezidenshez kapcsolva
5 fogdaügynök
6 titkos m unkatárs
7 titkos m unkatárs rezidenshez kapcsolva
8 rezidens
9 T lakástulajdonos 

10 titkosíto tt rezidens

10. BESZERVEZÉS (EGYÜTTMŰKÖDÉS) ALAPJA

1 hazafias
2 lojális
3 terhelő adatok
4 kom prom ittáló adatok
5 anyagi vagy egyéb érdekeltség

11. ANYAGI VAGY EGYÉB ÉRDEKELTSÉG

1 fizetés
2 fizetés-kiegészítés
3 egyéb érdekeltség
4 büntetlen  előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány
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12. SZERVEZÉSI (FOGLALKOZTATÁSI) TERÜLETEK, 
SZAKSZOLGÁLATOK

1 Állami szektor
2 Szövetkezeti szektor
3 M agánszektor
4 Egyéb társadalm i tulajdonvédelm i szakszolgálat (pl. üzér

kedés stb.)
5 Bűnüldözési szakszolgálat
6 Vizsgálati szakszolgálat

13 VONALAK (népgazdasági ág, ágazat, alágazat -  kiem elt 
krim inalisztikai vonalak, szakterületek).

IPAR

110 Bányászat
120 Villam osenergiaipar
130 Kohászat

Gépipar

141 Mezőgazdasági gépek és gépi berendezések gyártása és ja 
vítása

142 Egyéb gépek és gépi berendezések gyártása és javítása
143 A utójavítás
144 Egyéb közlekedési eszközök gyártása, javítása
145 Villam osipari gépek és készülékek gyártása, javítása
146 H íradás- és vákuum technikai term ékek gyártása, javítása
147 M űszergyártás és javítás
148 Fém töm egcikkipar
149 Egyéb gépipar
150 Építőanyagipar 
160 Vegyipar
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K önnyűipar

171 Fafeldolgozó ipar
172 Papíripar
173 Nyom daipar
174 Textilipar
175 Bőr-, szőrme- és cipőipar
176 Textilruházati ipar
177 Kézmű- és háziipar
178 Egyéb könnyűipar 
180 Egyéb ipar
190 Élelm iszeripar

ÉPÍTŐIPAR

Kivitelező építőipar

211 M agasépítőipar
212 M élyépítőipar
213 Egyéb m élyépítőipar
214 Építési szak- és szerelőipar 
230 Egyéb építőipar

MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁS

310 Mezőgazdasági term elés és szolgáltatás 
320 Erdőgazdálkodási term elés és szolgáltatás 
330 Egyéb mezőgazdaság

SZÁLLÍTÁS ÉS HÍRKÖZLÉS 

Szállítás

412 Közúti közlekedés
413 Városi közlekedés
414 Vízi közlekedés
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415 Légi közlekedés
417 Közlekedési jellegű szolgáltatás
420 Hírközlés (posta, rádió, TV stb.)
441 Vasúti dézsmálás
442 MÁV anyaggazdálkodás
443 MÁV építés és pályafenntartás
444 Egyéb vasút
450 KM út- és hídépítés
460 Egyéb szállítás és hírközlés

KERESKEDELEM

Belkereskedelem

511 Termelőeszköz és készletező nagykereskedelem
512 Mezőgazdasági term ék nagykereskedelem
513 M ellékterm ék és hulladékbegyűjtő nagykereskedelem
514 Fogyasztási cikk nagykereskedelem
515 Bolti kiskereskedelem
516 Gyógyszerkereskedelem
517 Vendéglátás
518 Szállodaipar
519 Vegyes tevékenységű kereskedelem
520 Kereskedelmi szolgáltatás 
530 Külkereskedelem
540 Egyéb kereskedelem

VÍZGAZDÁLKODÁS 

600 Vízgazdálkodás

SZEMÉLYI ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS

Személyi és üzleti szolgáltatás

711 Személyi szolgáltatás
712 Üzleti szolgáltatás
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Pénzintézeti szolgáltatás

721 Pénzintézetek
722 Biztosítóintézetek

Lakás- és községgazdálkodási szolgáltatás

731 Lakás- és ingatlankezelés, fenn tartás
732 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
733 Egyéb lakás- és községgazdálkodási szolgáltatás 
740 Egyéb személyi és gazdasági szolgáltatás

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS

Egészségügyi és szociális szolgáltatás

811 Egészségügyi szolgáltatás
812 Szociális szolgáltatás és üdülés

K ulturális szolgáltatás

821 O ktatás
822 Népművelés, m űvészet
823 M űvészeti intézm ények és egyéb kulturális szolgáltatás
824 Sport és testnevelés
830 Tudom ány és tudom ányos szolgáltatás

KÖZIGAZGATÁS ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁS 

910 Közigazgatás (igazgatási szervek)

KIEMELT KRIM INALISZTIKAI VONALAK ÉS SZAKTERÜ
LETEK

Társadalm i tulajdonvédelm i vonalak

950 Idegenforgalom  (deviza, vám)
961 Üzérkedés (mezőgazdasági)

-  11 -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 23/8/1986 /11



962 Egyéb üzérkedés
970 Veszélyes bűnözők ellenőrzése
980 Kábítószer
998 Egyéb társadalm i tulajdonvédelem

Bűnüldözési vonalak

011 Emberölés
012 Rablás
013 Egyéb életvédelem
021 Betöréses lopás
022 Gépjárm űlopás
023 Besurranásos lopás
024 Zsebtolvajlás
025 Vasúti zseb- és csomaglopás
026 Kerékpárlopás
027 M arkecolás
028 Csalás
029 Egyéb vagyonvédelem
031 Üzletszerű kéjelgés
032 Egyéb erkölcsrendészet 
040 Körözés
050 Cigánybűnözés 
060 Ifjúságvédelem  
070 Értékesítés 
080 Költekezés 
090 Kábítószer
096 Veszélyes bűnözők ellenőrzése 
098 Egyéb bűnüldözés

14. CSALÁDI ÁLLAPOT

1 nőtlen, hajadon
2 házas
3 házas, de különélő
4 özvegy
5 elvált
6 élettársi közösségben él
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17. ISKOLAI VÉGZETTSÉG

1 analfabéta, iskolai végzettség nélkül
2 általános iskola 1- 4 osztálya
3 általános iskola 5- 8 osztálya (polgári)
4 szakm unkásképző iskolát já r t
5 szakm unkás bizonyítványt szerzett
6 középiskolába já r t
7 érettségit, képesítő vizsgát te tt
8 egyetemre, főiskolára já rt
9 egyetemen, főiskolán oklevelet szerzett

18. PÁRTÁLLÁS ÉS NEM

1 párttag  férfi
2 párttag  nő
3 pártonkívüli férfi
4 pártonkívüli nő
5 külföldi

19 NYELVISMERET

01 orosz
02 angol
03 német
04 francia
05 olasz
06 arab
07 spanyol
08 szerb-horvát
09 csehszlovák
10 lengyel
11 román
12 cigány
13 szlovák
14 görög

13 -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 23/8/1986 /13



15 török
16 svéd
17 finn
18 albán
19 eszperantó
20 latin
99 egyéb, éspedig

20. FOGLALKOZÁS

a) Foglalkozási viszony szerint

1 állami szektor
2 szövetkezeti szektor
3 m agánszektor
Szektoron kívül:
4 nyugdíjas, e lta rto tt
5 foglalkozásnélküli
7 szakm unkástanuló
8 középiskolai tanuló - - - -
9 egyetemi, főiskolai hallgató

b) Foglalkozás népgazdasági ág, ágazat, alágazat szerint: (lásd 
VONALAK 110- 910 kódszám alatt)

e) Foglalkozás konkrét m unkakör szerint:
1 szak- és betan íto tt m unkás
2 segédm unkás és kisegítő
3 irodai (adm inisztratív, ügyviteli) dolgozó
4 szakalkalm azott, szellemi dolgozó
6 alsószintű vezető
7 önálló
8 egyéb m unkakörű

SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK 

23. ÉRTELMI KÉPESSÉG

1 emlékezőképessége megfelelő
2 helyzetfelism erő képessége megfelelő

 -  14 -
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3 gondolkodása jó, praktikus
4 intelligenciája átlagon felüli
5 m em óriája átlagon felüli (arc, szám, szöveg, megfelelő 

megjelölésével)

24 ÉRDEKLŐDÉSI KÖR

01 am atőr rádiózás, CB rádiózás
02 filmezés, fényképezés
03 gyűjtés (bélyeg, kép, szobor, könyv, lemez stb.)
04 gépkocsivezetés, -szerelés
05 sportolás valam ely sportágban: (sárkányrepülés, szörfözés 

stb) (megfelelő megjelölésével)
06 sportrendezvények rendszeres látogatása
07 kártyajátékok
08 szerencsejátékok
09 barkácsolás
10 szórakozóhelyek látogatása
11 horgászat
12 m űvészet: képzőművészet, irodalom stb. (megfelelő megje

lölésével)
13 kertészkedés
14 motorozás
15 vadászat
16 turisztika
17 állattenyésztés
18 lóverseny
19 pornográf kiadványok (videó, film, sajtóterm ékek)
20 rendszeres külföldi utazások
21 szám ítástechnika
22 tánc -  disco
23 videózás
24 zene: komoly-, pop-, tánczene (megfelelő megjelölésével)
99 egyéb, éspedig:

25. MEGJELENÉS

1 feltűnően csinos, jóképű
2 elegáns, divatos
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3 jellegtelen, középszerű
4 ápolatlan, gondozatlan külső
5 kirívó öltözködésű
6 sportos m egjelenésű

26. EGYÉB JELLEMZŐK

1 kivonható (munkahelyről, családi környezetből)
2 kitűnő kapcsolatterem tő képességű
3 nemi kapcsolat k ialakítására hajlandó
4 gépkocsival rendelkezik
5 homoszexuális kapcsolat k ialakítására hajlandó
6 fogdaviszonyokat jól tű ri
7 kiváló operatív érzékkel rendelkezik
8 jó kom binatív készséggel rendelkezik
9 egyéb, éspedig:

HÍRSZERZÉSI LEHETŐSÉGEK

27. AZOK KÖRE, AKIK KÖZÖTT HÍRSZERZÉSI LEHETŐ
SÉGGEL RENDELKEZIK

01 adóügyi, pénzügyi dolgozók
02 anyagbeszerzők
03 autó-, motorszerelők, gépkocsivezetők
04 becsüsök, értékbecslők, kárbecslők
05 bolti eladók
06 cigányok
07 csalók
08 csempészek, vámorgazdák
09 díjbeszedők
10 elektromos gépszerelők (rádió, TV, mosógép stb.)
11 előadóművészek
12 építőipari magánvállalkozók, m agántervezők
13 felszolgálók
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14 fényképészek
15 fiatalkorúak csoportjai, galerik
16 fodrászok, kozmetikusok, pedikűrösök
17 fogtechnikusok
18 fuvarosok
19 gondnokok, házkezelők (munkásszálláson stb.)
20 gyógyszerészek
21 hajón dolgozók
22 használtcikk kiskereskedők
23 homoszexuálisok
24 hulladékfelvásárlók
25 kabinosok, masszőrök
26 kamion gépkocsivezetők, -szerelők
27 kábítószerélvezők, pszichotropanyag-élvezők
28 kereskedelm i ügynökök
29 kerítők, k ita rto ttak
30 képzőművészek, iparm űvészek
31 kisiparosok
32 m arkecolók
33 mozgóárusok
34 m unkakerülők, csavargók
35 órások, ékszerészek, vésnökök
36 orgazdák
37 orvosok, ápolók, asszisztensek
38 pedagógusok
39 portások (szálloda, vendéglátóipar)
40 postások
41 prostituáltak
42 szállító-, rakodóm unkások
43 taxisofőrök (m agántaxi is)
44 term ék-, term ény- és állatfelvásárlók
45 vasúti alkalm azottak
46 valutabeváltók
47 vásározók, m utatványosok
48 veszélyes bűnözők
49 utazó bűnözők
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50 ügyvédek
51 üzérek
52 üzletkötők
53 zenészek
54 zseb- és csomagtolvajok
55 vendéglátóip. vezetők, dolgozók
56 építőipari m unkások
57 kereskedők
58 régiséggyűjtők
59 sportolók
60 biztosítási ügynökök
61 gagyizók
62 M agyarországon élő külföldiek
63 nepperek
64 num izm atikusok
65 szabad szellemi foglalkozásúak 
99 egyéb, éspedig:

28. HÍRSZERZÉSI LEHETŐSÉGEK HELYEI

01 áruház, bolt, üzlet
02 piac, vásár, vásárcsarnok
03 zálogház
04 használtcikk felvevő és értékesítő hely (BÁV, Használtcikk 

szövetkezet stb.)
05 eszpresszó, cukrászda
06 italbolt, büfé, étterem  stb.
07 éjszakai szórakozóhely
08 szálloda, motel
09 camping
10 turistaház
11 átm eneti szállás
12 m unkásszállás
13 zug-szálláshely
14 színház, cirkusz, mozi
15 művelődési ház, klub
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16 játék terem
17 iskola, egyetem
18 diákotthon, diákszálló, kollégium
19 nevelőotthon
20 kórház, klinika, szanatórium
21 stadion, sportpálya, sportcsarnok
22 sportfogadási iroda
23 strand, uszoda
24 fürdő
25 csónakház
26 vikendház-vikend telep
27 közforgalmú garázs
28 pályaudvar, állomás, váróterem
29 repülőtér
30 út, utca, tér, park
31 aluljáró
32 építkezés (kiemelt, jelentős)
33 posta, MNB fiók, OTP fiók, takarékszövetkezet
34 cigánytelep
35 TÜZÉP telep
36 gépkocsi szerviz
37 kisipari szövetkezet
38 benzinkút, ÁFOR
39 egyéni szervezésű videotársulás
40 fizetővendéglátó szolgálat
41 gépkocsi bontótelep
42 használtautó értékesítőhely
43 lóversenypálya, fogadóiroda
44 MÉH felvevőhelyek
45 utazási irodák (IBUSZ, EXPRESS stb.)
99 egyéb, éspedig:

MEGHIÚSULT BESZERVEZÉS OKA

1 a beszervezési beszélgetés során felm erült ú jabb  tények, 
adatok alapján a hálózati m unkára alkalm atlan

2 az általa elkövetett bűncselekm ényről nem te tt őszinte, be
ismerő vallom ást

3 az együttm űködést m egtagadta vagy nem  vállalta
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PIHENTETÉS OKA

1 hírszerzési lehetősége átm enetileg és viszonylag rövid időre 
m egszűnt

2 személyi körülm ényeiben olyan változás állt be, amely az 
eredm ényes hálózati m unkát ideiglenesen gátolja vagy le
hetetlenné teszi

3 önhibáján kívül dekonspirálódott
4 tényleges vagy tartalékos katonai szolgálatra vonult be.

KIZÁRÁS, TÖRLÉS, MEGSZÜNTETÉS OKA

01 a beszervezés u tán  szándékos bűncselekm ényt követett el 
vagy a beszervezéskor súlyos bűncselekm ényt elhallgatott

02 a beszervezés u tán tudom ására ju to tt bűncselekm ényt el
hallgatta

03 dekonspirálódott, ha ennek következményei m ásként nem 
háríth a tók el

04 tudatosan hamis, félrevezető jelentéseket adott
05 a hálózati m unkát m egtagadta (tovább nem vállalta)
06 az országot jogellenesen elhagyta, illetve véglegesen kül

földre távozott
07 a terhelő adatok elévülését követően a további együttm ű

ködést nem vállalta
08 a kom prom ittáló adatok időszerűtlenné válása u tán  a to

vábbi együttm űködést nem vállalta
09 személyi vagy m unkakörülm ényeiben, egészségi állapotá

ban olyan változás állt be, am elynek alapján hálózati m un
kára véglegesen alkalm atlanná vált

10 foglalkoztatásának időszakában párttag  lett
11 foglalkoztatásának időszakában a társadalm i, a tudományos 

és a kulturális élet kiem elkedő személyisége le tt
12 foglalkoztatásának időszakában állami, gazdasági vagy tá r 

sadalmi szerv vezetője le tt
13 foglalkoztatásának időszakában a fegyveres erők, a fegyve

res, rendészeti testü letek  tényleges vagy hivatásos tagja 
lett

14 BM III. Főcsoportfőnökség, BM Határőrség, MNVK 2. Cso
portfőnökség részére átadásra került
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15 m eghalt
16 a büntetésvégrehajtási intézet rend jé t sorozatosan megsér

tette  és ezért vele szemben fegyelmi intézkedéseket foga
natosítottak

17 szabadulása után más rendőri szerv nem vette át
18 szabadult és továbbfoglalkoztatásra az operatív tiszt alkal

m atlannak tarto tta
19 operatív m unka céljaira alkalm atlanná vált.
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