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BELÜGYMINISZTÉRIUM

A Magyar Népköztársaság

belügyminisztere közbiztonsági és
|

pénzügyi-anyagi-műszaki helyettese

10-24/3/1985.

3/1985. számú

E G Y Ü T T E S  P A R A N C S A
a fizetett ügynökök munkahelyi legalizálásának ideiglenes szabályzata

A rendőrség bűnügyi hálózati munkájának szabályzata kiadásáról szóló 
03/1974. számú belügyminiszteri parancs 7. pontjában kapott felhatalmazás, 
valamint a 9/1978. számú belügyminiszteri paranccsal kiadott, a bűnügyi szer
vek "B" ellátmány-, "K" és "T " lakás-gazdálkodási szabályzata 19. és 27. pontja 
alapján a fizetett ügynökök munkahelyi legalizálásának és kizárás utáni ellátásá
nak ideiglenes szabályzatát (a továbbiakban: szabályzat) kiadjuk és

1. A fizetett ügynökök munkahelyi legalizálása a bűnügyi szolgálat -  sza
bályzatban meghatározott -  operatív szerveinek a feladata.

2. A munkahelyi legalizálás a rendőrség bűnügyi hálózati munkájának a 
része. Célja a fizetett ügynökök hálózati munkával összefüggő biztonságának, 
operatív pozícióinak védelme.

3. A munkahelyi legalizálással összefüggő adatok különösen fontos állam
titkot képeznek.

kiadásáról

Budapest, 1985. december 12.

m e g p a r a n c s o l j u k :
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4. A munkahelyi legalizálással kapcsolatos költségek fedezetét a BM I/3. 
Osztály biztosítsa.

5. Ez az együttes parancs kiadása napján lép hatályba. A parancs és a sza
bályzat rendelkezéseit a legalizálásban résztvevők és közreműködők részére -  a 
szükséges mértékben -  visszatérően oktatni kell.

Ladvánszky Károly r. altábornagy s. k.
miniszterhelyettes

Kiss Sándor r. vezérőrnagy s. k.
miniszterhelyettes

Készült: 120 példányban

Felterjesztve: belügyminiszter elvtársnak, 
államtitkár elvtársnak

Kapják: elosztó szerint 
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Az ideiglenes szabályzat célja, hogy munkaügyi és más jogszabályok alap
ján meghatározza a fizetett ügynök munkahelyi legalizálásának rendjét.

Általános rendelkezések

1. A fizetett ügynök a hálózati munkát teljesítményarányos fizetésért 
végző személy. (A továbbiakban: ügynök)

2. A munkahelyi legalizálás (a továbbiakban: legalizálás) a bűnügyi szervek 
olyan konspirált tevékenysége, amely biztosítja az ügynök hálózati munkájának 
fedését.

3. A legalizálásnál értelemszerűen be kell tartani a bűnügyi operatív mun
kára irányadó törvényességi, konspirációs és biztonsági, tervszerűségi, célszerű
ségi, gazdaságossági, együttműködési alapelveket.

4. A legalizálás feladata az ügynök valódi tevékenységének, távollétének és 
jövedelmének a családi, lakó- és társadalmi környezetében történő fedése. A 
legalizálás folyamata az ügynök munkaviszonyának létesítésétől, annak meg
szűnéséig (megszüntetéséig) tart.

5. Ügynököt a BM ORFK I - 1 , 2., 3., valamint a rendőr-főkapitányságok 
I I / I - 1., 2., 3., 5. osztályai foglalkoztathatnak (a továbbiakban: kapcsolattartó 
szerv).

6. Az ügynök foglalkoztatására elsősorban ott és akkor kerülhet sor, ahol és 
amikor a bűnügyi feladat más operatív erővel, eszközzel vagy módszerrel nem, 
vagy nem kellő hatékonysággal hajtható végre.

7. A legalizálást a BM országos rendőr-főkapitány bűnügyi helyettese irá
nyítja és ellenőrzi. Jogosultságát -  ha a szabályzat másképpen nem rendelkezik 
-  a BM ORFK I-3. Osztály vezetőjén keresztül gyakorolja.

8. A BM ORFK I-3. Osztály vezetője gondoskodik a legalizálás szervezeti 
és működési feltételeinek biztosításáról, a feladatok gyakorlati végrehajtásáról. 
A legalizálással összefüggő ügyek intézésében más szervek vezetőivel -  főcso
portfőnök-helyettesi szintig -  önállóan levelez, a legalizáló szerv érintett veze
tőjénél és feletteseinél eljár.

9. A legalizálás résztvevői:

a) A BM ORFK I-3. Osztály vezetője (a továbbiakban: legalizálás 
vezetője);
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b) a BM ORFK I - 1., 2., Osztály vezetője (a továbbiakban: szakirányító 
szerv vezetője);

c) az ügynököt foglalkoztató szerv vezetője (a továbbiakban: kapcso
lattartó szerv vezetője);

d) az ügynökkel kapcsolatot tartó nyomozó (a továbbiakban: kapcso
lattartó);

e) a legalizáló szervnek az az SZT állományú dolgozója, aki a legalizá
lással összefüggő munkaügyi és egyéb ügyintézést végzi (a továb
biakban: ügyintéző);

f) a legalizálás vezetője által kijelölt operatív tiszt, aki a legalizálás 
résztvevői és közreműködői között a konspirált és biztonságos szak
mai összeköttetést biztosítja (a továbbiakban: összekötő).

10. A legalizálásban más szervek és személyek is közreműködnek.

11. A legalizáló szerv jogi személy, országos tevékenységi körrel rendel
kező gazdálkodó szerv (a továbbiakban: legalizáló szerv). A BM országos rend
őr-főkapitány bűnügyi helyettese több legalizáló szervbe egyidejűleg történő 
beépülést is kezdeményezhet. A legalizáló szerv szervezeti egysége teljesíti a 
legalizálással kapcsolatos munkaügyi és egyéb ügyintézést. A szervezeti egység 
legalizáló tevékenységének rendjét a legalizálás vezetője határozza meg.

12. A legalizálásban résztvevők és közreműködők a konspirációs és bizton
sági szabályok betartásával kötelesek egymással szorosan együttműködni, biz
tosítani a legalizálás céljának elérését, rendeltetésszerű működését és teljesíteni 
a legalizálás feladatát.

13. A legalizáló szervvel történő együttműködés a legalizálás vezetőjén 
keresztül történhet.

14. A szabályzatban foglaltak végrehajtása során felmerült értelmezési kér
désekben a legalizálás vezetőjének, illetőleg elöljárójának -  szükség szerint más 
vezetővel egyeztetett -  állásfoglalása az irányadó.

A legalizálás folyamata

15. A legalizálás előkészítéséről az összekötő ad tájékoztatást.

16. A kapcsolattartó az előkészítő megbeszélésen az ügynökkel általános
ságban közli, hogy legalizáló szervnél kerül munkaviszonyba, a fizetését és
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egyéb járandóságát a rendőrségtől, de a legalizáló szerven keresztül kapja. Fel
adatait a rendőrség határozza meg; a legalizáló szervvel szemben munkavég
zési kötelezettség nem terheli. A megbeszélésen a legalizáló szervet megne
vezni nem lehet.

17. A legalizálás megkezdésére vonatkozó javaslat tartalmazza az ügynök 
fizetésének teljesítményarányos összegét, adatainak zárt kezelésére irányuló 
kérelmet, a munkaviszony létesítésével kapcsolatos legendát (munkaviszonyá
nak családi-, lakó- és társadalmi környezetében történő elfogadtatását), vala
mint azokat a kérelmeket, amelyek a kapcsolattartó szervnél vagy az ügynöknél 
felmerültek. Ezt a javaslatot a beszervezési vagy az átminősítési javaslatba kell 
foglalni.

18. A javaslatot a BM országos rendőr-főkapitány bűnügyi helyetteséhez 
kell felterjeszteni. Mellékelni kell a hálózati vagy a tanulmányozási dossziét, az 
ügynök iskolai bizonyítványát, munkakönyvét, MIL-lapját, társadalombiztosí
tási szolgáltatásokról szóló igazolványát, katonai igazolványát.

19. A javaslatot a BM országos rendőr-főkapitány bűnügyi helyettese, a 
szakirányító szerv vezetőjének véleménye után hagyja jóvá, ha a személy alkal
mas a legalizáló szervbe való bekapcsolásra, az anyagi fedezet megtervezett, 
előzetesen bejelentett és biztosított. Jóváhagyás után az iratokat a legalizálás 
vezetőjének megküldi.

20. A legalizálás vezetője az összekötőn keresztül gondoskodik a munkavi
szony létesítésével kapcsolatos ügyintézési feladatok teljesítéséről.

21. A munkaviszonnyal összefüggő eligazítás négyes találkozón történik. 
A találkozón -  amelyen a kapcsolattartó, az ügyintéző, az összekötő és az ügy
nök vesz részt -  az ügyintéző az ügynökkel aláíratja a munkaszerződést és az 
egyéb iratokat, visszaadja az ügynök iskolai bizonyítványát, katonai igazolvá
nyát, átadja a munkáltatói igazolványát és más iratot, a személyi igazolványába 
a munkahelyet bejegyzi, majd tájékoztatást ad a résztvevőknek a legalizálással 
kapcsolatos jogokról, kötelességekről és magatartási szabályokról.

22. A beszervezés során az ügynök által aláírt titoktartási nyilatkozat a 
hálózati munka szabályaiban meghatározottakon kívül teljes részletességgel, 
tételesen tartalmazza a legalizálással kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket, 
magatartási szabályokat. Nyilatkozat külön is tehető. Átminősítés esetén készí
tett nyilatkozat ugyanezeket tartalmazza.

23. A legalizálás folyamatában az ügyintéző a legalizáló szervnél hatályos 
szabályok szerint gondoskodik:
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a) a munkaviszony keletkezésének előfeltételeiről;

b) a munkaviszony létesítéséről;

c) a munkaviszony keletkezését követő munkaügyi és személyzeti 
intézkedések teljesítéséről;

d) a fizetés és az ezen felüli juttatások, valamint a jóléti szolgáltatások 
folyósításáról, illetőleg biztosításáról;

e) a társadalombiztosítási szolgáltatások teljesítéséről;

f) a munkaszerződés módosításáról;

g) szükség szerint a kapcsolattartó szerv által kezdeményezett 
fegyelmi és az anyagi felelősség érvényesítéséről;

h) a munkaviszonnyal kapcsolatos személyzeti, munkaügyi, bér- és 
egyéb pénzügyi, társadalombiztosítási, szociális, kulturális stb. 
ügyintézéséről;

i) a munkahelyi segély kérelmének intézéséről;

j)  az Állami Biztosítóval kötött magánérdekű szerződések rendjéről;

k) a munkaviszonnyal összefüggő vagy azon alapuló igazolások kiadá
sáról (OTP hitel vagy kölcsön, bölcsőde, óvoda, napközi térítési díj, 
munkaviszony stb.) valamint a munkaviszonnyal kapcsolatos nyil
vántartások vezetéséről;

l) a munkaviszony megszűnéséről (megszüntetéséről);

m) a munkaviszony megszűnését (megszüntetését) követő munkaügyi 
és személyzeti intézkedések teljesítéséről.

24. A kapcsolattartó a szolgálati út betartásával haladéktalanul tájékoztatni 
köteles az összekötőt minden olyan változásról, vagy annak lehetőségéről, 
amely az előző pont szerint ügyintézést igényel.

25. Az ügynök kizárása, törlése, átminősítése esetén a legalizálást be kell 
fejezni. A befejezésre vonatkozó javaslat tartalmazza a munkaviszony megszű
nésének (megszüntetésének) okát, az ezzel kapcsolatos legendát, az ügynök 
adatainak zárt kezelésével kapcsolatos állásfoglalást, valamint azokat a kérel
meket, amelyek a kapcsolattartó szervnél vagy az ügynöknél felmerültek. Ezt a 
javaslatot a kizárási, átminősítési javaslatba kell foglalni.
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26. A javaslatot a BM országos rendőr-főkapitány bűnügyi helyetteséhez 
kell felterjeszteni, aki azt a szakirányító szerv vezetőjének véleménye után a 
legalizálás vezetőjének megküldi.

27. A legalizálás vezetője az összekötőn keresztül gondoskodik a munkavi
szony megszűnésével (megszüntetésével) kapcsolatos ügyintézési feladatok 
teljesítéséről.

28. A munkaviszony megszűnése (megszüntetése) négyes találkozón tör
ténik, amelyen a 21. pontban felsoroltak vesznek részt. A találkozón az ügyin
téző az ügynökkel aláíratja a munkaviszony megszűnésével (megszüntetésével) 
kapcsolatos iratot, kiadja munkakönyvét, MIL-lapját, a társadalombiztosítási 
szolgáltatásokról szóló igazolványát, a személyi igazolványba a munkaviszony 
megszűnését (megszüntetését) bejegyzi, visszaveszi a munkáltatói igazolványt 
és más iratot, majd tájékoztatást ad a résztvevőknek a legalizálás befejezését 
követő kötelességekről és magatartási szabályokról.

Az ügynök jogállása a munkaviszonyban

29. A legalizálás alanya az ügynök, aki általában rendelkezik azokkal a 
jogokkal, amelyek a munkaviszonyban állókat megilletik. Kötelezettségeire a 
bűnügyi hálózati munka szabályai az irányadók.

30. Az ügynök munkaviszonyának keletkezésétől annak megszűnéséig 
(megszüntetéséig) a legalizáló szerv dolgozója. Munkajogi helyzetére -  egyes 
kivételekkel -  a legalizáló szerv dolgozóira vonatkozó szabályok az irányadók.

31. Az ügynök a legalizáló szervnél:

a) jogosult teljesítményarányos rendszeres havi fizetésre, általános 
bérpótlékra, szabadságra, az állami egészségügyi szolgálaton belüli 
egészségügyi ellátásra, betegségi, anyasági ellátásra, családi pót
lékra, saját jogú és hozzátartozói nyugellátásra, munkaruha pénz
beni megváltására;

b) kivételesen jogosult rendkívüli és fizetés nélküli szabadságra, 
segélyre, prémiumra, jutalomra, vasúti menetjegyre;

c) nem jogosult bérpótlékra, a fogdaügynök kivételével a rendes mun
kaidőn felül végzett munka díjazására, munkabérre, ha igazolatla
nul mulaszt vagy egyébként neki felróható okból nem végez háló-
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zati munkát, munkával nem töltött időre munkabértérítésre, üzemi 
étkezésre, üdültetésre, szállásra, szolgálati lakásra, gyermekintéz
mény igénybevételére.

32. A 31. pont c) alpontban foglalt korlátozások alól -  konspirációs és biz
tonsági érdekből -  a legalizálás vezetője felmentést adhat. A jogosultságok gya
korlásának lehetőségéről, módjáról és a korlátozásokról az összekötő ad tájé
koztatást.

33. Az ügynököt konspirációs és biztonsági helyzetének védelme érdeké
ben bizonyos személyhez fűződő jogok nem illetik meg. Így különösen nem 
gyakorolhatja szakszervezeti jogait, nem veheti igénybe a szakszervezeti jogse
gélyszolgálatot, nem vehet részt termelési tanácskozáson, szocialista munka
versenyben, nem lehet tagja más érdekvédelmi szervezetnek, nem gyakorol
hatja a munkahelyi demokráciával kapcsolatos jogait, munkaügyi vitában nem 
fordulhat a munkaügyi döntőbizottsághoz, társadalmi bírósághoz és más ható
sághoz, valamint a munkaviszony ideje alatt és annak megszűnése után sem 
igényelhet olyan jogosultságot, amely a hálózati munkát, a legalizálás konspirál- 
hatóságát hátrányosan érintheti.

34. Az ügynököt a legalizáló szervvel szemben anyagi és fegyelmi felelős
ség terheli. A fegyelmi jogkört a legalizáló szerv vezetője a kapcsolattartó szerv 
vezetőjén keresztül gyakorolja.

35. Az ügynök legalizálással kapcsolatos jogait csak a kapcsolattartón 
keresztül gyakorolhatja. Legalizálásával összefüggésben közvetlenül nem for
dulhat a legalizáló szervhez, annak dolgozójához, kivéve, ha személyét, munká
ját vagy legalizálását dekonspirációs veszély fenyegeti és újabb dekonspirációt 
nem okoz.

36. A kapcsolattartó köteles az ügynököt a legalizálással kapcsolatban 
rendszeresen és részletesen eligazítani; a legalizálás céljára és feladatára, az 
ezzel összefüggő magatartására, jogaira, kötelezettségeire.

37. Az ügynök a legalizáló szervhez tartozását szükség esetén az előzetes 
eligazítás szerint fedheti fel. Köteles azonban a felfedésről, a felfedés okáról és 
körülményeiről a kapcsolattartónak jelentést tenni.

38. Az ügynököt a kapcsolattartás, a vezetés, a nevelés és az ellenőrzés 
során a legalizálással összefüggő szabályok megtartására, kötelezettségeinek 
teljesítésére, jogainak gyakorlására rendszeresen oktatni kell.

39. Fogdaügynök jogállására vonatkozó külön szabályok a következők:
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a) az ügynök fogdában töltött egy napja 16 óra munkaidőnek, a fogdai 
operatív munka megkezdésének és befejezésének napja együttesen 
egy napnak számít;

b) az ügynök havi munkaideje 12 nap, azaz 192 óra. Évi munkaideje 
144 nap. Ebből évi rendes szabadsága 15 munkanap;

c) Ügynökkel találkozót -  a kapcsolattartó szerv vezetőjének engedé
lyével -  a kapcsolattartón kívül más nyomozó (vizsgáló) is megtart
hat;

d) az ügynök más foglalkoztató szervhez kirendelhető. A kirendelés 
nem tekinthető időleges átadásnak. Az ügynök állambiztonsági 
szervhez is kirendelhető vagy átadható;

e) a börtönelhárító operatív tisztek törekedjenek arra, hogy a szabad
ságvesztésre elítéltek között rendelkezzenek olyan ügynökkel, aki a 
szabadulása után fizetésért vállalja a fogdai munkát, arra alkalmas és 
legalizálható.

Pénzügyi ügyintézés

40. A kapcsolattartó szerv vezetője gondoskodik az ügynökök létszámának 
és fizetésének megtervezéséről. A fizetés összege a megállapított havi bér. A 
költségvetési igénybejelentést előző év februárjában kell a legalizálás vezetőjé
nek eljuttatni.

41. A legalizálás költsége az ügynök fizetésének bruttósított összege, 
amely magában foglalja a fizetését, a bérjellegű juttatásokat, a pénzben kifejez
hető más juttatásokat, valamint az ezeket terhelő egyéb költségeket. A legalizá
lás költségeinek fedezetét a BM I/3. Osztály központilag biztosítja.

42. A legalizálás vezetője intézkedik a fizetés (havi bér) bruttósítására és 
összesítésére.

43. Az összesített költségvetési igénybejelentést a BM országos rendőr- 
főkapitány bűnügyi helyettese záradékolja és a BM I/3. Osztály vezetőjének 
megküldi.

44. A záradékolt igénybejelentést a BM I/3. Osztály az éves költségvetési 
tervezés szabályai szerint építi be saját költségvetésébe és az ott jóváhagyott 
összegről a BM országos rendőr-főkapitány bűnügyi helyettesét értesíti, aki 
erről a legalizálás vezetőjét tájékoztatja.
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45. A legalizálás költségeinek átutalása a legalizálás vezetője és a legalizáló 
szerv vezetője közötti -  az előlegfolyósítás esedékességének, időszakának, a 
tényleges költségek elszámolásának, valamint a kifizetés jogosságára vonatkozó 
záradékolás részletes szabályait is tartalmazó -  megállapodás szerint történik.

46. Az ügynök foglalkoztatásával kapcsolatos egyéb költségek -  így külö
nösen jelöltek kutatásának, kiválasztásának, tanulmányozásának, kiképzésé
nek, beszámoltatásának, operatív feladat végrehajtásának, találkozó megtartá
sának, jutalmazásának, kármegtérítésének -  tervezésére, pénzellátására, utalvá
nyozására, a kifizetések teljesítésére a hatályos belügyi rendelkezések az irány
adók.

47. A legalizáló szerv által -  megállapodás szerinti -  időszakonként benyúj
tott elszámolás alapján legalizálási költség visszatérítés címén kifizetett össze
gek felülvizsgálatára, ellenőrzésére a BM I/3. Osztály vezetője szükség szerint, 
de legalább kétévenként egy alkalommal intézkedik. Az ellenőrzés végrehajtá
sához szükséges alapbizonylati dokumentáció -  a BM ORFK I-3. Osztály 
objektumában történő -  rendelkezésre bocsátásáról a legalizálás vezetője gon
doskodik.

48. Az ügynök fizetését a legalizáló szervnél érvényes bércsoportokra, bér
tételekre és egyéb körülményekre figyelemmel teljesítményarányosan kell 
megállapítani. Ezekről az összekötő ad tájékoztatást. A fizetés összegét a mun
kaszerződésben meg kell határozni.

49. Az ügynök fizetésének teljesítményarányos emelése a legalizáló 
szervre vonatkozó általános döntések szerint történik. A döntésekről az össze
kötő ad tájékoztatást. A fizetés mértékének soron kívüli emelését a BM orszá
gos rendőr-főkapitány bűnügyi helyettese engedélyezi és azt a legalizálás veze
tőjének megküldi.

50. Az ügynök fizetésének folyósítása az ügynök személyes érdekei, a 
konspirációs és biztonsági, illetőleg a pénzügyi szabályok, továbbá a legalizáló 
szervnél hatályos rendelkezések figyelembevételével történik. 

51. Az ügynököt és családját megillető társadalombiztosítási szolgáltatá
sok igénybevételére és az ezzel kapcsolatos pénzügyi ügyintézésre a legalizáló 
szervre vonatkozó -  a 31. pontban meghatározott kivételekkel alkalmazott -  
szabályok az irányadók.

52. A pihentetésre vonatkozó külön szabályok a következők:

a) legfeljebb egy évig fizetés jár az ügynöknek, ha hírszerzési lehető-
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sége átmenetileg megszűnik, továbbá, ha személyi körülményeiben 
olyan változás állt be, amely az eredményes hálózati munkát ideig
lenesen gátolja vagy lehetetlenné teszi, valamint, ha önhibáján kívül 
dekonspirálódott;

b) betegség esetén a társadalombiztosítási jogszabályok szerint táp
pénzt kell folyósítani az ügynöknek;

c) az ügynököt -  a munkaviszony megszűnésével (megszüntetésével) 
kapcsolatos ügyintézés teljesítése érdekében -  a legalizáló szervnél 
meghatározott felmondási idő alatt -  pihentetni kell és erre az időre 
fizetését folyósítani kell;

d) tényleges katonai szolgálat teljesítése miatt pihentetett ügynök 
részére fizetés nem folyósítható, de megilletik azok a jogok (bevo
nulási, leszerelési, családi segély stb.) amelyek hasonló esetben a 
legalizáló szerv más dolgozóira vonatkoznak.

53. Legfeljebb egy hónapig jár a fizetés a nem pihentetett ügynöknek, ha 
önhibáján kívül nem végez hálózati munkát.

54. Fogdaügynök évi munkaidőn felül végzett túlmunkáját, valamint 
ünnepnap végzett munkáját a "B" ellátmányból kell fizetni. Ebben az esetben 
fogdában töltött egy napra havi fizetésének egy napra eső hányada jut. A kifize
tést a kapcsolattartó szerv vezetőjének elöljárója engedélyezi.

55. A "B" ellátmányból az ügynöknek bármilyen címen fizetett összeg a 
legalizálás költségeibe nem számítható be, fizetéséhez nem kapcsolható, köz
vetett anyagi előny az ügynökre ebből nem származhat.

Fizetett ügynök kizárás utáni ellátása

56. Az ügynök kizárása után ellátást kaphat, ha kizárására önhibáján kívül 
került sor.

57. A kizárás utáni ellátásra a "B" ellátmány-gazdálkodási szabályzatnak a 
végkielégítésre vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók.

Konspirációs és biztonsági szabályok

58. A legalizálásban résztvevők és közreműködők egyaránt kötelesek a 
legalizálással összefüggő államtitkot, szolgálati titkot megőrizni és megőriz
tetni. A vezetők felelősek a titok megőrzését biztosító feltételek megteremté-
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séért, valamint azért, hogy aki munkakörének vagy megbízatásának ellátása 
során titok birtokába juthat, megismerje és megtartsa a titokvédelmi előíráso
kat. Kötelesek intézkedni a titoksértés megakadályozására, a várható hátrányos 
következmények elhárítására, a mulasztást előidéző és lehetővé tevő okok 
megszüntetésére.

59. Következetesen érvényt kell szerezni annak az elvnek, hogy a legalizá
lással összefüggő titkot a legalizálásban résztvevők és közreműködők csak 
olyan mértékben ismerhetik meg, ami feladataik ellátásához feltétlenül szüksé
ges. Hatékony védelmet kell biztosítani a legalizálással összefüggő iratoknak, 
eszközöknek. Különös gondot kell fordítani arra, hogy az iratok készítése, keze
lése, sokszorosítása, szállítása, a betekintés, másolat vagy kivonat készítése, az 
irattározás és selejtezés az előírásokban meghatározottak szerint történjen.

60. A konspirációs és biztonsági szabályok betartását a legalizálásban részt
vevő és közreműködő vezetők kötelesek rendszeresen ellenőrizni. Az ellenőr
zések során fel kell deríteni a szabálytalanságokat és azok okait, illetőleg mind
azokat a körülményeket, amelyek lehetővé teszik a titoksértést. A hiányossá
gok, a titoksértést elősegítő okok megszüntetésére a vezetők kötelesek haladék
talanul intézkedni.

61. Kiemelt fontosságú feladat a legalizálás során alkalmazott titkos opera
tív erők, eszközök és módszerek védelme. Azok útján keletkezett adatok, anya
gok más szervek által történő megismerésére csak az információforrás védel
mének biztosításával, a hatályban levő engedélyezési szabályok betartásával 
kerülhet sor.

62. A legalizálással összefüggő információkat távközlő és híradó eszközön 
rejtjelzés vagy titkosítás nélkül továbbítani tilos! A közlemény -  tartalmától füg
gően -  fedéssel vagy rejtjelzett szöveggel kivételesen továbbítható. Ha a közle
mény titkot nem tartalmaz, akkor is tartózkodni kell attól, hogy belső összefüg
gései illetéktelen előtt titokra utaljanak, vagy azt úgy kell továbbítani, hogy az 
más előtt feltűnést ne keltsen.

63. Az ügynököt érintő büntetőjogi, polgárjogi, családjogi, munkajogi, 
peres vagy nem peres eljárásokba, megkeresésekbe, továbbá államigazgatási és 
más hatósági jogviszonyba beavatkozni akkor kell, ha az a legalizáló rendszert, 
az ügynök személyét, munkáját vagy konspirációs biztonságát bármilyen 
módon veszélyeztetheti.
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Ügy-(irat-)kezelés szabályai

64. A legalizálással kapcsolatos iratokat az 1/1973. számú belügyminiszteri 
paranccsal kiadott "A Belügyminisztérium Ügykezelési Szabályzata", valamint 
a BM Titkárság vezetője által 10-190/1975. számon kiadott "A rendőrség Ügy
kezelési (iratkezelési) Szabályzata" rendelkezései szerint kell kezelni. A szabá
lyok kiterjednek az iratok készítésére, nyilvántartására, kezelésére, feldolgozá
sára és selejtezésére, valamint az államtitok és szolgálati titok védelmére. A 
legalizálással kapcsolatos összes irat különösen fontos államtitoknak minősül.

65. Valamennyi, a legalizálásban résztvevő és közreműködő személy fele
lős az irat, az információ megőrzését biztosító feltételek megteremtéséért, vala
mint azért, hogy aki ilyen adat birtokába juthat, megismerje és megtartsa az 
annak védelmére vonatkozó előírásokat. Aki a legalizálással összefüggő iratot 
készít, minősít, leír, sokszorosít, kezel, feldolgoz, továbbít, ellenőriz vagy bete
kint, felelős annak és az abban foglaltaknak a megőrzéséért.

66. A legalizálásban résztvevő és közreműködő vezető az iratkezelés rend
jét úgy szervezze meg, hogy az irat útja mindig követhető és gyorsan ellenőriz
hető legyen, tartalmát csak az arra jogosult ismerhesse meg, a biztonságos keze
léséért és őrzéséért fennálló személyes felelősség félreérthetetlenül megállapít
ható legyen. Az iratokat a szolgálati helyen kívül feldolgozni és nyilvántartásba 
vétel nélkül őrizni, íróasztalban vagy faszekrényben tárolni, illetéktelen sze
mély számára hozzáférhetővé tenni nem szabad.

67. A legalizálással összefüggő iraton szigorúan titkos, különösen fontos 
minősítő jelzést kell alkalmazni. Konspirációs érdekből az iraton szigorúan tit
kos, illetőleg titkos minősítő jelzést is lehet alkalmazni, vagy éppen mellőzni a 
legalizálásban résztvevő vagy közreműködő vezető engedélye alapján. Ha az 
iraton minősítő jelzés nincs, vagy más minősítő jelzés van feltüntetve és tar
talma a legalizálással kapcsolatos, az iratot a legalizálásban résztvevők és közre
működők különösen fontos államtitokként kötelesek kezelni. A legalizálással 
kapcsolatos titkos és nem titkos iratokat együtt kell kezelni. Az utóbbin a titkos 
iktatószám kerül feltüntetésre.

68. A szigorúan titkos, különösen fontos minősítésű iratok csak „sajátkezű 
felbontásra” jelzéssel továbbíthatók. A sajátkezű felbontásra jelzéssel ellátott 
küldeményt a címzett tartós akadályoztatása esetén helyettese bonthatja fel. A 
szigorúan titkos, különösen fontos minősítésű iratot borítólappal kell ellátni. 
Ezen fel kell tüntetni az iktató- vagy nyilvántartási számot, a tárgyat, a minősí
tési jelzést, a példány sorszámát és azt követően „lássa, engedélyező aláírása,
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látta, év, hó, nap” szöveget. Szigorúan titkos, különösen fontos iratot lemásolni 
vagy abból kivonatot készíteni csak a legalizálásban résztvevő és közreműködő 
vezető engedélyével lehet.

69. A legalizálással összefüggő iratokba betekintést csak a legalizálásban 
résztvevő és közreműködő vezető engedélyezhet. Ha a készítőn, leírón és a 
vezetőn kívül más is betekinthet az iratba, azt az iraton aláírással kell igazolni. A 
legalizálással kapcsolatos iratot csak a vezető engedélyével lehet a szolgálati 
helyről kivinni.

70. Az iratok kezelésére a BM szervek iratainak védelmével, selejtezésével 
és rendezésével kapcsolatos szabályok az irányadók.

-  O -
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