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BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos!
Különösen fontos!

10-27/8/1977.

A Magyar Népköztársaság 
belügym iniszter-helyettesének  

8. számú 
INTÉZKEDÉSE

a BM III/3. Osztály és a megyei rendőr-főkapitányságok 
állambiztonsági szervei „K”-ellenőrző részlegei munkáját 
segítő titkos megbízottak és alkalmi operatív kapcsolatok 

foglalkoztatásának szabályozásáról

Budapest, 1977. június hó 7-én

Egyes postai küldemények ellenőrzése szükségessé teszi, 
hogy a levélirányító postahivatalokban a BM III/3. Osztály és 
a megyei rendőr-főkapitányságok állambiztonsági szerveinek 
"K”-ellenőrző részlegei titkos kapcsolatokat foglalkoztassanak. 
E titkos kapcsolatok -  a 005/1972. BM számú parancs szerint 
minősített titkos megbízottak -  sajátos helyzete és speciális 
feladataik indokolttá teszik, hogy az említett és a 0012/1972. 
BM számú paranccsal életbe léptetett „A BM állambiztonsági 
szervek hálózati nyilvántartási szabályzata” egyes rendelkezései 
foglalkoztatásuk tekintetében egységes, formalitás-mentes, a 
rendelkezések szellemének megfelelő értelmezést nyerjenek.

Ugyanakkor a „K”-ellenőrzés területein is szükségessé vált 
a nem hálózati jellegű kapcsolatok alapvető elveinek, továbbá 
az ilyen kapcsolatok kialakításának és foglalkoztatási rendjének 
egységes szabályozása.

Az említett parancsok "K”-ellenőrzési területekre vonat
kozó értelmezése és az egységes gyakorlat kialakítása céljából,
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valamint az alkalmi operatív kapcsolatok foglalkoztatása vonat
kozásában a pénzügyi-anyagi-műszaki miniszterhelyettessel 
egyetértésben kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t

I.

1. A posta területén a küldemények ellenőrzése céljából fog
lalkoztatott titkos megbízottak részére „M”-dossziét csak akkor 
nyissanak ha munkájuk során előreláthatólag rendszeresen írá
sos operatív anyagok keletkeznek. Ellenkező esetben elegendő 
csak „B”-dosszié felfektetése, melyben jelezni kell, hogy „M”- 
dosszié nyitására nem került sor. Az eseti jellegű operatív anya
gokat a „B”-dossziéban kell gyűjteni.

2. Mivel a „K”-ellenőrzési munka jellegéből adódóan a tit
kos megbízottak ismerik egymást és a velük együtt vagy vál
tásban dolgozó munkatársaik állambiztonsági tevékenységét, 
ezért részükre -  az egyéni foglalkoztatáson túl -  közös eliga
zítások is tarthatók.

3. A „K”-ellenőrzésben részt vevő titkos megbízottak az 
együttműködésből eredően többletmunkát végeznek, ugyan
akkor a postánál alacsony fizetési kategóriába tartoznak. Erre 
tekintettel -  az elvi, hazafias alapon való együttműködés 
mellett is -  a "B”-ellátmány terhére illetmény-kiegészítésben 
részesíthetők, melyet a titkos megbízottak illetmény-kiegészíté
sével azonos módon kell alkalmazni.

4. A „K”-ellenőrzés területén a titkos megbízottak „SZT”- 
állományú operatív tiszthez vagy titkos munkatárshoz kapcsolva 
rezidentúrában is foglalkoztathatók.

II.

5. Egyes időszakos állambiztonsági részfeladatok végrehaj
tására, operatív intézkedések végrehajtásának segítése céljából 
-  a hálózattartó operatív szervekhez hasonlóan -  a „K”-ellen- 
őrzés területén is létesíthetők alkalmi operatív kapcsolatok.
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6. Alkalmi operatív kapcsolatot létesíteni csak olyan sze
méllyel lehet, aki tulajdonságai és operatív lehetőségei alapján 
alkalmas az adott operatív feladatok támogatására, továbbá 
személyi tulajdonságai garantálják a titoktartást, illetve az 
együttműködés titkosságát. Mindezekből adódóan az operatív 
kapcsolat kiválasztására, ellenőrzésére gondosan ügyelni kell.

7. Az alkalmi operatív kapcsolatok létesítésére írásban kell 
javaslatot tenni. A kapcsolatfelvételt csak jóváhagyás után lehet 
kezdeményezni.

A javaslatot a BM III/3. Osztály vonatkozásában alosztály- 
vezetők, megyei viszonylatban az illetékes osztályvezetők enge
délyezik. Párttagok esetében a III/3. osztályvezető, a megyei 
szervnél pedig a főkapitány állambiztonsági helyettesei az ille
tékesek.

8. Az alkalmi operatív kapcsolatot el kell igazítani felada
tára és ha szükséges, megfelelő kiképzésben kell részesíteni. 
Alkalmi operatív kapcsolatok részére is tarthatók közös foglal
kozások, illetve eligazítások.

A titkos megbízottak és alkalmi operatív kapcsolatok részére 
együttes foglalkozások, eligazítások nem tarthatók.

9. Az alkalmi operatív kapcsolatok létesítésével keletkezett 
iratokat az engedélyező vezetők egy főnyilvántartási számú 
dossziéban helyezzék el, és a TÜK szabályai szerint kezeljék.

10. Az intézkedésben foglaltakat a B M III/I., III/II., III/III., 
III/IV. csoportfőnökségek osztályvezetői és a megyei rendőr
főkapitányságok állambiztonsági helyettesei ismerjék meg, a 
"K”-ellenőrzést végző beosztottaknak oktatni kell.

11. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba.

KARASZ LAJOS s. k.
rendőr vezérőrnagy, 
miniszterhelyettes

Készült: 60 példányban
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, állam titkár elvtársnak 
Kapják: külön elosztó szerint
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