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Belügyminiszter elvtárs 0022/1972. számú parancsa alap
ján a belügym iniszter-helyettes elvtárs 0016/1973. számú utasí
tása elrendeli, hogy az ellenséges hírszerzések elleni feladatok 
m egvalósításának elősegítése érdekében a III. Főcsoportfőnökség 
valam ennyi szervétől a Központi Kém elhárítási A dattárba (a 
továbbiakban: KKA.) kell elju tta tn i a hazánk ellen ellenséges 
tevékenységet kifejtő központokra és személyekre vonatkozó 
adatokat rendszerezés, értékelés céljából, továbbá biztosítani 
kell, hogy a KKA. adatai az érdekelt operatív szervek rendelke
zésére álljanak.

A BM. III/II. Csoportfőnökségen működő KKA. az ellensé
ges hírszerző szervek tevékenységével, vagy annak gyanújával 
összefüggő, a kém elhárító m unka szempontjából fontos, ellensé
ges tevékenységre utaló személyekre, szervekre, módszerekre 
stb. vonatkozó — terü lettő l és forrástól függetlenül összegyűj
tött, rendszerezett — adatok központosított adattára.

A rendelkezésre álló operatív értékű adatok összevetésével, 
értékelésével, rendszerezésével, koordinálásával, jogosultak 
részére történő szolgáltatásával hatékonyan seg íti:

— az ellenséges hírszerző és elhárító szervek célkitű
zéseinek, aknam unkája irányának, módszerének 
á ttek in tésé t;

— az ellenséges hírszerzők, ügynökök, ügynökgyanús, 
valam int ellenséges tevékenységet végző egyes sze
m élyek felderítését, azonosítását;

— az operatív szervek összehangolt, vagy egyedi intéz
kedéseinek m egtételét.

A KKA. adatait priuszként felhasználni tilos!
A KKA. rendszerében feldolgozott és regisztrált adatok, 

információk kizárólag az operatív értékelő és elemző, valam int 
az operatív ellenőrző, vagy feldolgozó m unka elősegítését szol
gálják. Általános szűrőfeladatokra a KK A-t igénybe venni nem 
lehet.
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I. fejezet 

A KKA. feladata

1. A KKA. feladata, hogy adattári rendszereibe összegyűjtse, 
rendszerezze, értékelje és megőrizze a III. Főcsoportfőnökség 
szerveinél keletkezett m inden olyan operatív értékű adatot, 
amelyek:

— az ellenséges hírszerző, propaganda- és egyéb szer
vekre, azok szervezeti felépítésére, objektum aira, 
fedőszerveire és fedőcímeire;

— e szervek személyi állományára, ügynökeire, ügy
nökgyanús kapcsolataira;

— valam ilyen állami, vagy szolgálati titkunk súlyos 
mulasztás, vagy céltudatos tevékenység folytán az 
ellenség birtokába kerülésére;

— kém elhárítási szempontból figyelem rem éltó kate
góriákra;

— az ellenséges hírszerző szervek behatolási, beszer- 
vezési, híranyaggyűjtési és összeköttetési módsze
reire vonatkoznak.

2. Különböző jelzőrendszerek m űködtetésével adjon jelzést 
az illetékes operatív szervek számára olyan ellenséges szemé
lyekre vonatkozóan, akikre annyi adat g y ű lt: m ár össze, hogy 
feldolgozásuk indokolt, szükséges.

3. Bocsássa a III. Főcsoportfőnökség illetékes szervei rendel
kezésére azokat az adatokat, amelyek átfogó operatív értékelé
sek, elemzések elkészítéséhez szükségesek.

4. Jelezze az operatív szerveknek az ellenséges behatolás 
területeiben, módszereiben, tám adási irányaiban bekövetkezett 
változásokat, kísérje figyelemmel az ellenséges hírszerző szervek 
ügynök-kiválasztási, beszervezési, kapcsolattartási és egyéb 
módszereit. Ezzel egyidőben hívja fel a figyelmet az operatív 
m unka módszereiben és irányában szükséges változásokra.

5. Az összegyűjtött adatok birtokában az illetékes szervek
nek jelezze az operatív m unkában előforduló párhuzamosságo
kat, segítse elő annak kiküszöbölését, hogy az operatív szervek
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egymástól függetlenül dolgozzanak ugyanazon területen. Adott 
esetekben kezdeményezze az előzetes ellenőrzés, vagy a bizal
mas nyomozás m egindítását.

6. Biztosítsa az ism ert és ism eretlen ellenséges hírszerzők, 
ügynökök személyleírás utáni azonosítását, kiegészítve azt az 
egyéni sajátosságaikkal és a m unkában alkalm azott módsze
reikkel.

II. fejezet 

A KKA-ban elhelyezendő adatok

1. A III II. Csoportfőnökség feladata, hogy áttekintse az 
ellenséges hírszerző szervek célkitűzéseit, aknam unkájuk irá
nyát, felderítse hírszerzőit és ügynökeit, összegyűjtse és ele
mezze a kémkedésre utaló jelzéseket, hogy mindezek nyomán 
összehangolt intézkedéseket foganatosítson leleplezésükre.

A feladatok megvalósítása érdekében a KKA-ban el kell 
helyezni a III. Főcsoportfőnökség szerveitől, valamint a társ- 
és baráti állambíztonsági szervektől érkezett mindazon infor
mációkat, adatokat, anyagokat, amelyek:

a) hazánk, illetve a szocialista országok ellen dolgozó 
ellenséges hírszerző, elhárító központokra, szervekre, 
rezidentürákra, csoportokra, fedőszervekre, fedőcí
mekre, iskolákra, kiképzőhelyekre, valam int az általuk 
felhasznált más intézm ényekre (kutatóintézetek, válla
latok „keleti osztályai”, „közvélem énykutatást” végző 
szervek stb.), továbbá az ellenünk hírszerző tevékeny
séget kifejtő emigráns, propagandaszervekre, intézm é
nyekre, csoportokra;

b) a hazánkban működő diplomáciai és más külképviseleti 
szervek fedésével tevékenykedő hírszerző rezidentú- 
rá k ra ;

c) a II. fejezet 1. a) és b) pontban szereplő ellenséges tévé- „ 
kenységet kifejtő szervek hivatásos és ügynöki állomá
nyára, továbbá az általuk felhasznált személyekre, azok 
címeire, telefonszám aira és gépkocsi-rendszám aira;

d) az állami és szolgálati titkok anyagi, vagy egyéb okból 
történő kiszolgáltatására, kifecsegésére; m agyar állam-

ÁBTL - 4.2 - 10 - 721/1973 16 7



polgárok részéről az ellenséges szervekkel, személyek
kel való kapcsolattartásra, illetve ezek tervezett létesí
tésére; ellenséges tevékenység elkövetésének gyanú
jára;

e) az elhárítás hatáskörébe utalt követségi és egyéb kül
képviseleti szervekkel, kereskedelmi, kulturális intéz
m ényekkel, illetve azok vezetőivel és beosztottjaival 
való szabálytalan és rendszeres, vagy m agánjellegű 
kapcsolattartásra;

f) nyugati segély szervek igénybevevőire;

g) a II. fejezet 1. a), b) és c) alpontokban felsorolt szervek, 
személyek által alkalm azott hírszerző és elhárító mód
szerekre, eszközökre, összeköttetési form ákra, ügynöki 
kiképzésre, érdeklődési körükre, tám adásuk irányára;

h) a politikai, gazdasági, kulturális, tudományos és 
műszaki élet területein  az ellenséges hírszerzések által 
kezdem ényezett fellazítási taktika alkalmazására, 
különböző megjelenési form áira, különös tek in tettel az 
ifjúság és az értelm iség vonalán jelentkező hatásaira 
és érvényesülésére;

i) a külföldi országokban működő m agyar külképviseleti 
szervek és ezen országokba kiutazó m agyar állampolgá
rok elleni aknam unkára, behatolásit, és provokációs 
kísérletekre;

j) a kapitalista országokba szolgálati feladattal, rokonlá
togatás, turisztika, vagy egyéb célból kiutazott m agyar 
állampolgárokkal kapcsolatban felszínre került és ope
ratív  szempontból figyelmet érdemlő adatokra, a sze
m élyükkel szemben alkalm azott elhárító jellegű intéz
kedésekre (külső figyelés, telefonlehallgatás, levél
cenzúra, igazoltatás); bárm ilyen provokációra, feltűnő 
vám- és okmányellenőrzésre, hírszerzésre, disszidálásra 
való rábírásra, valam int ennek kísérleteire (megvesz
tegetés, kölcsönök felajánlása stb.); mindezek nyílt, 
vagy burkolt form áira;

k) a kapitalista országok állam polgárainak magyarországi 
tartózkodása, vagy átutazása- során k ife jte tt ellenséges 
tevékenységére (sötét hírszerzés, személyes megfigye
lés, felderítés, hadi- és népgazdasági szempontból fon-
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tos objektumok fényképezése, magyar, vagy szocialista 
országok állam polgárainak tanulmányozása, beszerve
zésének előkészítése, vagy végrehajtása, összeköttetési 
[futár] feladatok ellátása, személyi postaládák és re j
tekhelyek töltése, vagy ürítése, ellenséges propaganda- 
tevékenység, propagandaanyagok becsempészése, rém 
hírek, rágalmazó' írások [újságcikkek, könyvek stb.’J 
készítése, terjesztése, disszidálásra csábítás, tilto tt 
határátlépéshez történő segítségnyújtás);

1) az amnesztiával hazatért személyek kikérdezése során 
keletkezett m inden gyanús, vagy operatív szem pont
ból értéket jelenthető adatra;

m) a katonai (szovjet és magyar) objektumok, hadiipari 
termelés, kapacitás, a szocialista országok közötti poli
tikai, katonai és gazdasági együttm űködésünk, valam int 
az e területeken dolgozók tanulmányozása, megnyerése
irányában mutatkozó ellenséges szándékú érdeklődésre;

f
n) a népgazdaság (ipar, közlekedés, mezőgazdaság, keres

kedelem, fejlesztések stb.) területén  a kártevő tevé
kenységre; a rombolásokra, a rendkívüli esem ényekre

> és azok okaira; az állami és szolgálati titkok, valam int 
a TÜK-szabályok m egsértésére; a szocialista országok
kal való gazdasági együttm űködés lazítására irányuló 
törekvésekre; a „nyugatim ádat” technikai, közgazda- 
sági vetületének káros m egnyilvánulásaira; a külföldi 
fizetőeszközökkel való visszaélésre, vagy a gazdálkodás 
káros kihatásaira; m indezeknek a nagy beruházások 
tervezésére és kivitelezésére gyakorolt hatására, gazda
sági, műszaki szakem bereink m egnyerésére irányuló 
törekvésekre; egyes kapitalista országok monopóliu
m ainak a m agyar népgazdaság irányába tervezett, vagy 
folytatott bűnös törekvéseire vonatkoznak.

o) A KKA-ban regisztrálni kell a II. fejezet 1. számú pont 
alpontjaiban felsorolt azon szerv, vagy személy kül
földi, vagy m agyar állampolgárságú kapcsolatait is, „ 
amelyeknél a kapcsolat jellege bűnös viszonyra utal.

p) A kém elhárítás operatív szervei kötelesek az ellensé
ges hírszerző szervek ún. „harm adik országos” mód
szerének, felderítésének és leleplezésének elősegítése 
céljából a KKA-ban elhelyezni a Szabályzat II. fejeze-
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tének 1. és 2. pontjában felsorolt cselekmények elkö
vetőinek adatait — az elkövetés helyétől függetlenül
— akkor is, ha az baráti ország állam polgárát érinti.

2. A gépi adatfeldolgozáson alapuló kém elhárítási jelzőrend
szerek m űködtetése érdekében — különös tek in tettel a „Szig
nál—8” fedőnevű jelzőrendszerre — az é rin tett jelzőrendszerre 
vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a KKA-nak gépi adat
hordozókon kell regisztrálni azokat a részadatokat is, amelyek:

a) az ellenséges hírszerző szervek által felhasznált diplo
máciai és egyéb külképviseleti szervekkel, kereske
delmi, kulturális intézményekkel, illetve azok vezetői
vel és beosztottjaival való kapcsolattartásra;

b) a kapitalista országok nyugati, vagy szocialista álla
mokból érkező diplom atáinak és beutazóinak — akik 
operatív szempontból figyelem rem éltó körülm ények 
között felkeresik külképviseleti szerveiket — adataira;

c) a katonai objektum ok környékén élő gyanús elemekre 
és az ott letelepedett, am nesztiával hazatért szemé
lyekre, a hadiipari objektum ok és hadgyakorlatok 
(katonai szállítások) körzeteiben gyanúsan mozgó kül
földi, vagy magyar, valam int diplom ata gépkocsik 
rendszám aira és a kocsiban tartózkodó személyekre és 
egyéb módon történő vizuális felderítésre utaló ada
tokra ;

d) a kiutazó hálózati, társadalm i kapcsolatok által, vagy 
egyéb úton észlelt és a különböző hírszerző objektumok 
környékén parkírozó m agyar rendszámú gépkocsik, 
továbbá a N yugatról ajándékozott gépkocsik tu lajdo
nosaira és az ajándékozó külföldi szem élyekre;

e) a kém elhárítás szempontjából gyanús levelek (kódolási 
nyomok, virágnyelvű fogalmazás, fedőszövegre utaló 
jelek, vegyszernyomos levelek, egyoldalúság gyanúja 
stb.) feladóira és cím zettjeire;

f) kapitalista szervek és intézm ények által ösztöndíjak 
felajánlására, valam int azokat magánjelleggel elfogadó 
m agyar állampolgárokra; kiutazásuk során korrum pált 
m agyar állam polgárokra (akiket megvesztegetnek, akik 
ajándékokat, kedvezm ényeket engedély nélkül elfo
gadnak);
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g) belföldön nagyobb összegű nyugati valu táért vásárló, 
vagy külföldi bankban bankbetétet nyitó magyar 
állampolgárok ügyleteire;

h) az ellenséges hírszerzés összeköttetési eszközeire (pl.: 
az országba behozott táskarádiók, speciális rádióalkat
részek, vegyszerek, konténerek stb.);

i) a rádióelhárítás által kiszűrt egyoldalú rádióösszeköt
tetés szempontjából figyelem rem éltó adatokra, szemé
lyekre;

j) a nagyszabású katonai hadgyakorlatok idején, rendkí
vüli politikai helyzetben különböző jelszavas távirato
kat N yugatra küldő, vagy Nyugatra telefonáló szemé
lyekre;

k) a lakosság bejelentése alapján, ügynökség útján  jelzett, 
vagy más operatív eszközök alkalmazása révén felme
rü lt gyanús m agatartást tanúsító személyekre;

(
1) a BM. Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség KEO, illetve 

az Űtlevélosztály adattárából átvett, a „Szignál—8” 
jelzőrendszerben m eghatározott egyéb kategóriákra

> vonatkoznak.

3. A kém elhárítás aktív intézkedéseinek, az ellenséggel foly
ta to tt operatív játszm áinak és egyéb kém elhárító m unkát elő
segítő'akcióinak tervezése és folytatása céljából a KKA-ba gyűj
teni és önállóan is rendszerezni kell:

a) m inden olyan adatot és információt, amely az állami, 
vagy szolgálati titkaink ellenséges hírszerző szervek 
birtokába kerüléséről tanúskodik;

b) mindazokat a forrásokat, csatornákat és módszereket, 
amelyeken keresztül az ellenség a fontos titkokat meg
szerezhette;

c) azokat az adatokat, amelyek a kém elhárítás aktív intéz
kedései, vagy játszmás ügyein keresztül az ellenség 
felé bejátszásra kerültek;

d) továbbá olyan információkat, adatokat és módszereket, 
amelyek az ellenség által m egszerzett titkainknak 
velünk szemben alkalm azott aktív intézkedéseikben, 
provokációikban felhasználásra kerültek.
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4. A párt-hatásköri listán szereplő személyek esetleges fel
m erülésekor a 008/1966. számú BM. utasítás szerint kell eljárni 
és a m eghatározott engedély beszerzése u tán szabad a személy 
adatait a KKA-ba felvételezni.

III. fejezet 

A KKA. adattározási rendszerei és formái

Az adattározás rendszerének elve, hogy a különböző típusú 
adatok egy rendszerbe kerüljenek, egységességénél fogva bizto
sítsa a fő hírszerző vonalak kiem elhetőségét és áttekinthetőségét. 
Egységes, de sokoldalú keresőrendszere biztosítsa a személyek, 
szervek, módszerek összehasonlítását és a részadatok egységes 
feldolgozását, ugyanakkor kielégítse a helyi jellegű igényeket is.

Az adattározás rendszere a vonatkozó m iniszterhelyettesi 
utasításnak megfelelően két szinten valósul meg:

— a Központi K ém elhárítási A dattárban
— és a helyi kém elhárítási adattárakban.

A bűntett gyanújára utaló és önm agukban is operatív érté
ket képviselő adatok (II. fejezet 1. pontjában foglaltak) karto
non és a hozzá csatlakozó mikrofilmes irattárban, valam int gépi 
adathordozón kerülnek rögzítésre a KKA-ban.

A jelen Szabályzat II. fejezet 1. pontjában megjelölt adatok 
képezik a KKA. törzsanyagát, amely az előzetes ellenőrzés, vagy 
a bizalmas nyomozás esetén az arra  illetékes operatív szervek 
számára adatszolgáltatási célokat is szolgál.

A helyi kém elhárítási adattár a KKA. rendszerrel párhuza
mosan működő és az adott terü let közvetlen operatív szükség
leteit ellátó regiszteres adattár.

A helyi adattárak  nem térhetnek  el a KKA. egységes rend
szerétől, adataik megegyeznek a központban is szerepeltetett 
adatokkal.

A jelen Szabályzat II. fejezet 2. pontjában megjelölt adatok 
periférikus részadatok, amelyek a KKA-ban csak gépi adathor
dozón kerülnek rögzítésre. Ez utóbbiak a KKA. jelzőrendszeré
nek rendeltetésszerű m űködését szolgálják, amelyben priorálni 
nem lehet.

f
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A KKA. adattározási formái:

1. Adattározási kartonrendszer:
az adattározott személyekről, szervekről és címekről kiállított 
kartonokból áll.

Ezek: — m utatókartonok,
— törzskartonok a kutatás, illetve a gépi adatfeldol

gozás céljaira,
— ellenséges címek (fedőcímek, objektum ok stb.) 

adatlapjai.

2. Mikrofilmes irattár:
a fontosabb operatív értékű anyagok tárolására, összhangban 
az adattári kartonrendszerrel.

3. Elektronikus adatfeldolgozógép tároló egysége, amelynek 
feladata:
biztosítani a KKA. törzsanyaga, valam int az önmagukban cse
kély, vagy operatív értéket nem képviselő adatok m odern tech
nika igénybevételével történő regisztrálását, valam int azok 
különböző csoportosításokban és értékrendek figyelem bevételé
vel tervezett hasznosítását. Szükség esetén speciális operatív 
szempontok szerinti kimutatások, értékelések, könyvek készí
tését is biztosítja.

4. Azonosítási fényképtár:
az ellenséges hírszerző szervek hivatásos tisztjeinek, ügynökei
nek és objektum ainak fotógyűjtem énye.

V
IV. fejezet

Az adatok elhelyezése, adatkérés és válaszadás, 
valamint adatszolgáltatás a KKA. rendszerében

Az adatok felhasználása

1. Adatok elhelyezése és rendszerezése a KKA-ban:

a) a KKA. a III. Főcsoportfőnökség központi, budapesti 
és megyei szervei, valam int a BM. más területei, az 
MNVK/2. Csoportfőnökség és a baráti állambiztonsági 
szervek által m egküldött valam ennyi anyagot értékeli,
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az operatív értéket képező és a szükséges m értékben 
ellenőrzött adatokat adattározza, indokolt esetben 
fotózza, illetve gépi adatfeldolgozásra előkészíti 
(kódolja).

b) A budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok kémel
hárító osztályai az adattározandó anyagot kartonokon 
küldik meg a KKA-nak. A KKA. felülvizsgálja azokat, 
kódolja és az adattároló rendszerbe besorolja.

c) Az adattárba kivételes esetben elhelyezésre kerülnek 
a hiányos, vagy ellenőrizetlen adatok is, am ennyiben 
azok operatív értéket képviselnek, de a kiegészítésének 
reális feltételei nincsenek meg. Ha az adatok (nacionálé, 
személyleírás) megszerezhetők, úgy az adattározó ope
ratív  szerv köteles azokat m egállapítani és a változáso
kat folyam atosan jelenteni. Ellenkező esetben a KKA. 
jogosult az anyagot adatkiegészítésre az illetékes szerv
nek visszaküldeni.

2. Adatkérés és válaszadás:

a) A KKA. törzsadattárából adatkérésre és betekintésre az 
alábbi szervek vezetői, illetve az általuk megbízott 
operatív tisztek jogosultak:

Központi szerveknél:
ó,

— III. Főcsoportfőnökség titkárságának vezetője 
(helyettese),

— III/L, III/II., III/III. és a III/IV. Csoportfőnökség 
vezetői és helyetteseik,

— III/I., III/II., III/III. és a III/IV. Csoportfőnökség 
osztályvezetői és alosztályvezetői,

— III/l. Osztály vezetője,
— Határőrség Felderítő Osztály vezetője,
— MNVK/2. Csoportfőnökség vezetője,
— BM. Információfeldolgozó és Felügyeleti Csoport- 

főnökség vezetője,
— BM. N yilvántartó Központ vezetője és a BM. Nyil

vántartó  Központ 1. Osztály vezetője,
— BM. Belbiztonsági Osztály vezetője.
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Rendőr-főkapitányságoknál:
— budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok vezetői,
— főkapitány állambiztonsági helyettese,
— III/II. és III/III. Osztály vezetői.

b) Az adatkérés két úton történik:
Személyek vonatkozásában a BM. Információfeldolgozó 
és Felügyeleti Csoportfőnökség gépi adatszolgáltató 
rendszerén keresztül, am elyet külön utasítás szabályoz. 
(Ennek bevezetéséig közvetlenül a KKA-ban történik 
az adatkérés.)
A gépi adatszolgáltatás bevezetése után az alábbi ese
tekben közvetlenül a KKA-ban az erre a célra rendsze
resíte tt „Adatkérő lap”-on, vagy írásbeli kérelem  alap
ján történik:
— személyek esetében, am ennyiben a hiányos adatok 

m iatt gépi adatszolgáltatás nem lehetséges;
'— ha a gépi adatszolgáltatás „azonosítandó” választ ad;
— ha az adott személyről csak személyleírással rendel

keznek;
— ellenséges objektumok adataira, gépkocsi-rendszá

m okra és telefonszámokra;
— ha az operatív körülm ény soronkívüli adatszolgál

tatást követel — vezetői engedéllyel (osztályveze
tőig bezárólag).

c) Az „Adatkérő lap”-ot minden esetben el kell látni a 
KKA. által kiadott, a jogosultságot igazoló bélyegzővel.

d) A konkrét ügyekben szereplő személyeket, operatív 
játszm ákkal összefüggő, vagy a titkos akciók során 
szerzett, különösen fontos adatokat az adattározó szerv 
külön hozzájárulása alapján a KKA. titkosítva közli.
Ezekben az esetekben a titkosítást az adott szervnek 
szolgálati jegyen kell kérni a KKA-tól és abban meg 
kell jelölni az adatot szolgáltató szerv speciális igényét 
a válaszadás esetén.

e) Az adattár kartonjait, film jeit, vagy egyéb anyagait 
csak a KKA. arra  kijelölt helyiségében lehet tanulm á
nyozni. A KKA. a tárolt anyagokról másolatot nem 
készít.
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3. Egyéb adatszolgáltatás:
a) Az arra  illetékes operatív szervek vezetőinek kérésére 

a KKA. segítséget nyú jt az egyes vonalak, kategóriák 
feldolgozásához, és biztosítja az operatív érdekeket 
szolgáló kutatást az adattározott anyagokban. A KKA. 
ezt a m űveletet a szükségnek megfelelően elvégzi és a 
kész anyagokat az operatív szervek rendelkezésére 
bocsátja.

b) A ,,KKA. Értesítés” rendszerével gépi adatszolgáltatás 
ú tján  megszervezi a KKA. adatainak naponkénti össze
hasonlítását a kapitalista országokból beutazó állam 
polgárok adataival. Az operatív ellenőrzésre kiválasz
to tt személyek adatait e lju tta tja  az illetékes kém elhárí
tási szervekhez.

V. fejezet

Az adatok törlésének és selejtezésének rendje

A BM. központi, budapesti és megyei állambiztonsági szer
vei, valam int a BM. III/II-9. Osztály kötelesek folyam atosan 
gondoskodni a KKA-ba és rendszereibe táplált adatok, inform á
ciók célszerű, indokolt szelektálásáról, az adattári rendszerek 
finomításáról, a nem kellően megindokolt adatok törléséről és 
megsemmisítéséről. '•

1. Am ennyiben az operatív ellenőrző, feldolgozó m unka 
bebizonyítja, hogy az ellenséges tevékenység nem áll fenn, vagy 
más operatív érdek úgy kívánja, hogy a személy ne szerepeljen 
az adattárban — az illetékes szerv köteles azt írásban közölni 
a KKA-val. Ennek alapján az anyagot kiemelik és megsemmi
sítik.

2. A III/II-9. Osztály vezetője, illetve a III/II-9. B. alosz
tály vezetője, am ennyiben egy beérkező adatot m egalapozatlan
nak minősít, vagy ha az az adattározás és a nyilvántartás elvei
vel ellentétes — egyeztetve az elhelyező szerv vezetőjével — azt 
kiem elteti és megsemmisítteti.

3. A 70 éven felüli személyek anyagát — am ennyiben azok 
súlyosabb kom prom ittáltságát nem lehet m egállapítani — a 
III/II-9. Osztály vezetője hatáskörében kiem elteti és megsem
m isítteti. ,
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4. A KKA-ban — az operatív helyzet alakulását figyelembe 
véve — külön jóváhagyott szempontok és terv  alapján, folya
matosan, selejtezést kell végrehajtani, elsődlegesen a m agyar 
állam polgárokra vonatkozóan, különösen olyan esetekben, ha a 
személyre betáplált adatok nem jelentősek és azokhoz öt éven 
belül újabb, operatív szempontból lényeges, vagy fontos adat 
nem kapcsolódott.

VI. fejezet

Gépi adatfeldolgozás felhasználásával működő 
kémelhárítási jelzőrendszerek

A KKA. feladata, hogy az adatok és információk birtokában 
orientálja az operatív szerveket. Az ellenség tevékenységében 
és módszereiben észlelt változásokra folyamatosan irányítsa rá 
a figyelmüket, és a felhalm ozott adatokat oly módon értékesítse, 
hogy azok közvetlenül segítsék elő a napi operatív m unkát.

1. A „KKA. É rtesítései rendszer:

Az adattárban szereplő külföldön lakó személyek gépi úton 
összehasonlításra kerülnek a határforgalm i adatokkal, s ily 
módon a KKA. kiszűri közülük azokat, akikre a III. Főcsoport- 
főnökség szervei kém elhárítási vonatkozású, kom prom ittáló 
adatokkal rendelkeznek és ezért operatív ellenőrzésük szükséges. 
Ezekről a személyekről — az OHK. összeköttetési rendszerét 
felhasználva — a KKA. értesítést küld az illetékes központi, 
valam int a budapesti és megyei szerveknek, amelyek megszer
vezik a további ellenőrzést.

2. A „KMO—451”-es rendszer (Kémkedési Módus Ope- 
randi):

a) A gépi adatfeldolgozás igénybevételével a KKA. folya
m atosan végzi az ellenséges hírszerzés tevékenységé
nek és módszereinek, valam int azok változásainak gépi 
feldolgozását és megfelelő értékelés u tán  azok jelzését 
az operatív szervek részére.

Az adattározás rendszere biztosítja a különböző kém
elhárítási szempontból figyelem re méltó kategóriák, 
a hírszerző vonalakhoz tartozó objektumok, szervek és 
személyek, kontingensek gyors kiválasztását, valam int
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az ellenséges hírszerzés behatolási, beépülési és össze
köttetési módszerei összehasonlítását, értékelését és 
azonosítását.

b) A „KMO—451”-es rendszer a KKA-hoz érkezett infor
mációk alapján a következő tém ákban ad tájékoztatá
sokat:
— az ellenséges hírszerző szervek hírigénye;
— hírszerzői tevékenység módszerei;
— az ellenséges összeköttetési módszerek;
— az elhárításunk látókörébe került személyek kap

csolatának jellege az ellenséges szervezetekhez;
— a kém elhárítás látókörébe került hazai és külföldi 

állampolgárok állambiztonsági kategóriák szerinti 
megoszlására;

— évenkénti összesítő kim utatás a „KMO—451”-es 
adatainak forrásairól és az értesítést adó szervekről.

A kim utatások az ellenséges tevékenységekről fő vona
lanként — amerikai, nyugatném et, angol, francia, 
olasz, osztrák — a kódkönyvben m egjelölt részletesség
gel történnek.

c) A „KMO—451”-es rendszer magában foglalja az ellen
séges hírszerzők és ügynökök személyleírás és fénykép 
szerinti azonosítását. Biztosítja, hogy •' ezek, valam int 
tevékenységük során alkalm azott módszereik és sze
m élyleírásuk alapján kom bináltan azonosíthatók legye
nek.

3. „Szignál—8” fedőnevű jelzőrendszer:

A belügym iniszter elvtárs által jóváhagyott „Titán terv” 
keretén belül működő kém elhárítási jelzőrendszer, amely:

— összegyűjti és rendszerezi a kémtevékenység mód
szereire, kísérőjelenségeire, megvalósulásának moz
zanataira vonatkozó ism ereteket, ennek elemzése 
útján  meghatározza az ismérveket, amelyek együt
tes jelenléte esetleges kém tevékenységre utalhat;

— személyekre vonatkozóan összegyűjti az operatív 
m unka eszközei által felszínre hozott, a kém tevé
kenység végrehajtásának; titkos, vagy leplezett

v
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form áira utaló adatokat, továbbá azokat az előké
születhez, vagy végrehajtáshoz kapcsolódó külső 
jelenségeket, amelyek ugyan nyíltak, de összefüggé
sükben kém gyanúra adhatnak alapot, mivel azok a 
kémtevékenység szükségszerű velejárói;

— az elektronikus adatfeldolgozás igénybevételével a 
KKA. az adatokat ism érvek szerint rendezi és cso
portosítja, behatárolja és kiszűri a kémkedés foly
tatásával gyanúsítható személyeket.

4. A szükség szerint és a későbbiekben kialakításra kerülő 
újabb jelzőrendszerekre külön javaslatot kell készíteni és annak 
működéséről keletkezett okm ányt is utólag a Szabályzathoz kell 
mellékelni.

VII. fejezet

Helyi kémelhárítási adattárak 
a kémelhárítás központi, budapesti és megyei szerveinél

A KKA. jogköre a helyi adattárak vonatkozásában

A III/II. Csoportfőnökség osztályai, egyes alosztályai, vala
m int a budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok kém elhárító 
osztályai — m unkájuk operativitása és hatékonysága növelése 
érdekében — helyi kém elhárítási adattárakkal rendelkeznek.

1. A helyi kémelhárítási adattárak az alábbi szabályok sze
rint működnek:

a) A III/II. Csoportfőnökség, valam int a budapesti és 
megyei kém elhárítási osztályok helyi adattárai szerve
zetileg a kém elhárító szerv keretében működnek.

b) A Szabályzat II. fejezet 1., 2. pontja alapján a helyi 
adattárakban a szervek kizárólag olyan adatokat tárol
hatnak, amelyek elhárítási területükön felm erült sze
mélyekre, címekre, objektumokra, kategóriákra stb. 
vonatkoznak és a KKA. törzsanyagába, vagy jelző- 
rendszereibe feldolgozásra kerültek. Ennek megfelelően 
a helyi adattár anyagai csak a szerv által felterjesztett 
KKA. törzsanyag kartonm ásolatai és a jelzőrendsze
rekbe felvett kategóriák bizonylatai lehetnek.
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c) Az operatív alapanyagokat (jelentéseket és dokum en
tumokat) a BM. III. Főcsoportfőnökség Operatív Nyil
vántartási Szabályzatában előírt módon az operatív 
dossziékba kell elhelyezni. Az adattári kartonokon — a 
felterjesztésre kerülőkön is — rögzíteni kell, hogy az 
alapanyagok m ilyen fa jtá jú  és számú dossziékban talál
hatók.

d) A helyi kém elhárítási adattárakban más szerv részére 
adatszolgáltatás nem végezhető. Az adatok felhaszná
lása — am ennyiben azt más szerv igényli — csak a 
KKA-n keresztül történhet.

2. A KKA. felügyeleti jogkört gyakorol a kémelhárító cso
portfőnökség, valamint a budapesti és megyei kémelhárító szer
vek helyi kémelhárítási adattárai felett:

a) A BM. III/II-9. Osztály ellenőrző és felügyeleti jogkört 
gyakorol a KKA-rendszer, a központi, budapesti és 
megyei helyi adattárak  rendszere, működése, valam int 
az adattározott anyagok felhasználása és selejtezése 
felett.

b) Figyelemmel kíséri, hogy a helyi kém elhárítási adat
tárak  azokat az adatokat tartalm azzák-e, am elyeket a 
Szabályzat engedélyez.

i,
c) Ellenőrzi, hogy a Szabályzatban előírt adatokat meg- 

küldték-e a KKA-nak.

d) Elvi és gyakorlati segítséget nyújt az adattározással 
kapcsolatos parancsok és utasítások végrehajtásához, a 
feladatok megvalósításához.

e) Az alap- és kutatónyilvántartás tárgyát képező komp
rom ittáló adatokkal rendelkező személyeket a vonat
kozó rendelkezéseknek megfelelően az operatív szervek 
vezetői továbbra is tartoznak egyidejűleg nyilvántar
tásba vétetni a BM. N yilvántartó Központ 1. Osztályán. 
Rendellenesség esetén a hiányosságokat a KKA. jelezni 
köteles a BM. N yilvántartó Központ 1. Osztályának.

f) A KKA. biztosítja, hogy az adattározáshoz szükséges 
kartonok, adatfelvételező lapok stb. a szervek rendel
kezésére álljanak. /
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VIII. fejezet

A KKA. rendszerében használt eszközök

1. Gépi adatfeldolgozás:

a) A KKA. m unkája során a 014/72. számú BM. parancs 
előírása szerint felhasználja a Belügym inisztérium ban 
rendszeresített adatfeldolgozó gépeket, amelyek a BM. 
Információfeldolgozó és Felügyeleti Csoportfőnökség 
kezelésében működnek.

b) Kódkönyvek, am elyeket az operatív szempontok igénye 
szerint, megfelelő fejezetekre osztva, a beérkező anya
gok gépi adathordozóra rögzítését segítik elő úgy, hogy 
az anyagok valam ennyi összefüggésben hasznosíthatók 
legyenek (szerv, cím, személy, kategória, módszer stb.). 
A kódkönyvek használatánál is megfelelő m értékben 
biztosítani kell a gépi adatfeldolgozás, illetve tárolás 
során a konspirációs érdekeket, az adatok védelmét. 
A kódkönyvek kizárólag a III/ÍI-9. Osztály kezelésé
ben lehetnek.

2. Egyéb technikai eszközök:

a) A KKA. felszereléséhez több technikai berendezés ta r
tozik, am elyeket saját kezelésben tart. Ilyenek:

— a fotózáshoz szükséges berendezések;

— filmtároló szekrények;

— visszaolvasó berendezések;

— távgépíró-készülék;

— re jt jelzőgép és eszközei;

— kartonok, kérdő jegyek stb.;

— adatrögzítő és adatkiíró egységek.

b) A KKA. technikai ellátottságának fejlesztését, az adott 
körülm ényeket figyelembe véve, állandóan napirenden 
kell tartani.
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IX. fejezet

Konspirációs és biztonsági intézkedések

1. A KKA. működésénél különös fontossággal bírnak a 
konspirációval kapcsolatos szabályok, mivel e szervnél országos 
viszonylatban koncentrálódnak a kém elhárítást érintő fontos, 
operatív adatok.

2. A KKA-ban és a helyi kém elhárítási adattárakban levő 
anyagokat vasráccsal ellátott helyiségekben, vagy lemezszekré
nyekben kell őrizni.

3. Az anyagokat csak az arra  kijelölt helyiségekben szabad 
betekintésre kiadni.

4. Adatkérésre telefonon tilos választ adni!

5. A KKA. adatai állam titkokat képeznek, ezért védelmük 
mind az illetékes parancsnokok, mind az érin tett állomány fon
tos feladata, kötelessége.

ÁCS FERENC s. k.
rendőr ezredes,

BM. NY. K. 1. Osztály vezetője

RÉVÉSZ IMRE s. k
rendőr alezredes, 

III/II-9 . Osztály vezetője
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Felterjesztve:

Kapják:

Készült:

miniszter elvtársnak, 
miniszterhelyetteseknek.
III. főcsoportfőnök-helyettesek,
III/I—V., IV/I., információfeldolgozó és felügyeleti cso

portfőnök, helyetteseik,
Rendőrtiszti Főiskola parancsnoka, állambiztonsági tan

szék vezetője,
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok, állambiztonsági 

helyetteseik, III/II. osztályvezetőik,
BM. Nyilvántartó Központ vezetője,
III/I-5. Osztály vezetői,
Belbiztonsági Osztály vezetője,
III/II. Csoportfőnökség osztály- és alosztályvezetői, 
Határőrség Felderítő Osztály vezetője,
BM. Nyilvántartó Központ 1. Osztály vezetője és helyettese. 
190 példányban.
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