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A 2/1988. belügyminiszteri paranccsal kiadott Bűnügyi Operatív Figyelő és Környezettanulmányozó Munka Szabályzatában foglalt nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok végrehajtására kiadom az alábbiintézkedést:1. A környezettanulmányok anyagát az ismételt elkészítések csökkentése, a felderített adatok többoldalú felhasználhatóságának biztosítása érdekében kell nyilvántartani.2. A nyilván tartásba vétel folyamata:a) a BRFK felderítő osztály a saját hatáskörében végrehajtott adatgyűjtésekről két példányban készít jelentést, melynek eredeti példányát az igénylő szervnek küldi meg;b) a megyei és egyéb bűnügyi szervek által folytatott KT adatgyűjtésekről szintén két példányban kell jelentést készíteni. Az eredeti példány a készítő szervnél marad, a másodpéldányt a BRFK felderítő osztálynak kell megküldeni;c) a BRFK felderítő osztály nyilvántartója a jelentések adataiból a célszemélyről, valamint kapcsolatairól nyilvántartó kartont állít ki, melyeket a TÜK szabályai szerint iktat és nyilvántartásba vesz. A KT jelentések másolatait iratrendezőben, az iktatószámok emelkedő sorrendjében kell gyűjteni.1
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3. A nyilvántartásból történő adatkérés rendje:a) adatkérést az erre a célra rendszeresített, illetékes vezető által aláírt és körbélyegzővel ellátott kérdőjegyen lehet igényelni;b) a kérdőjegy alapján a BRFK felderítő osztály nyilvántartója közli, hogy a személy a nyilvántartásban célszemélyként, illetve kapcsolatként szerepel-e;c) amennyiben a lekérdezett személy irattári anyagáról másolat szükséges, azt a kérdőjegy hátoldalán feltüntetett rovatok kitöltésével kell igényelni.4. A nyilvántartás rendszeres felülvizsgálata során selejtezni kell azon személyek anyagait, akik:a) elhaláloztak,b) 70. életévüket betöltötték,c) nyilvántartása 10 év után operatív érdekből indokolatlan, és a KT-t vagy figyelést kérő szolgálati jegyet aláíró parancsnok más időpontot nem határozott meg.5. A KT nyilvántartás egységes alkalmazása érdekében a rendőri szervekvezetői gondoskodjanak arról, hogy az érintett személyi állomány az intézkedés rendelkezéseit megismerje, a nyilvántartás adatszolgáltatási feladatait maradéktalanul végrehajtsa. ,6. A priorálási és adatszolgáltatási feladatok végrehajtása 1989. decem- ber 1-jétől a BRFK felderítő osztály hatáskörébe tartozik.7. Ez az intézkedés a kiadása napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 01/1967. belügyminiszter-helyettesi parancs mellékleteként kiadott Bűnügyi Nyilvántartás Szabályzata II. rész VII. fejezete hatályát veszti.
FÖLDESI JENŐ s. k.,
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Készült: 960 példányban.
Felterjesztve: a miniszternek.
Kapják: a 2/1988. sz. BM parancs elosztója szerint.2
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