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BM ORSZÁGOS RENDő R-Fő KAPITá NYSÁG SZIGORÚAN TITKOS!

Szóm: 50—15/2/1984.

BM ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNY 
BŰNÜGYI HELYETTESEI

2/1984. számú 
I N T É Z K E D É S E

Budapest, 1984. február hó 2-án.

A Bűnügyi Operatív Felderítő Munka Szabályzatának kiadásá
ról rendelkező 12/1982. BM sz. parancs 4. pontjában foglalt fel
hatalmazás alapján kiadom a szabályzat m ódszertani-végrehaj
tási rendelkezéseit és

e l r e n d e l e m :

1. A végrehajtási-m ódszertani rendelkezésben foglaltakat a 
bűnügyi operatív felderítő m unkában kötelezően alkalmazni 
kell.

2. Az illetékes parancsnokok gondoskodjanak arról, hogy a ki
adott rendelkezéseket a bűnügyi operatív állomány elsajá
títsa.

3. A végrehajtási-m ódszertani rendelkezések kiadásuk napján 
lépnek hatályba.

DR. SIKLÓI GYÖRGY s. k.,
r. vezérőrnagy
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Készült: 1000 példányban.
Felterjesztve: m iniszter elvtársnak, 

állam titká r elvtársnak, 
m iniszterhelyettes elvtársaknak.

K apják: a 12/1982. sz. BM parancs elosztója szerinti szervek.
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FOGALMAK, ALAPELVEK, ÁLTALÁNOS 
RENDELKEZÉSEK

Szabályzat (továbbiakban: Sz.) 1. "Az operatív felderítés 
az operatív erők, eszközök és módszerek alkalmazásával 
folytatott titkos bűnügyi tevékenység."

Végrehajtási utasítás (továbbiakban: Vhu.) 1.
Titkos bűnügyi felderítő tevékenységen az operatív adatgyűjtés 
és az operatív feldolgozás e szabályzat szerinti végrehajtását 
értjük.

Sz. 2. "Az operatív felderítés célja, hogy a társadalom vé
delme érdekében a büntető jogalkalmazás jogpolitikai 
irányelveinek megfelelően biztosítsa a bűnözés meg- 
megelőzését, az előkészületben levő vagy megkezdett 
bűncselekmények véghezvitelének megakadályozását, 
a bűncselekmények és az ismeretlen vagy elfogató pa
rancs hatálya alatt álló elkövetők felderítését.”

Vhu. 2. Az operatív felderítés célja, a szocialista társadalom vé
delme érdekében a bűnözés speciális és generális megelő
zésével, a re jte tt és tervezett bűncselekmények feltárásá
val, a bűncselekmény és bűnösség bizonyításával, az elfo
gató parancs hatálya a la tt álló bűnelkövetők, illetve a 
gyanús körülm ények között eltűn t személyek felkutatásá
val, az ism eretlen holttestek kilétének m egállapításával és 
a büntetésvégrehajtási intézetek rendjének biztosításával 
a bűnözés struktúrájának  és dinam ikájának előnyös meg
változtatása, a bűnözés visszaszorítása.

Sz. 3. Az operatív felderítés feladata a bűncselekmények 
elkövetésével kapcsolatos, anyagi és eljárásjogi jog
szabályoknak megfelelő tények megállapítása, az el
követők személyére, társadalmi veszélyességük mér
tékére, az elkövetést elősegítő okokra és feltételekre 
vonatkozó adatok megszerzése.

Vhu. 3/a) Az operatív felderítés céljának elérésére a bűnügyi 
szerveknek a konkrét bűnügyi helyzet alapján olyan

I.
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egyedi, operatív feladatokat kell végrehajtani, amelyek 
más módon nem oldhatók meg. Így különösen:

— a bűncselekmények megelőzése érdekében a bűnözők 
konkrét terveinek feltárása, a bűnelkövetés m egaka
dályozása;

— a re jte tt bűncselekmények és elkövetőik felkutatása;

— ism ertté vált bűncselekmények ism eretlen elkövetői
nek felderítése;

— a bűncselekmények történeti tényállásának m egállapí
tása és a törvényi tényállás elemeinek megfelelő bi
zonyítása;

— bizonyítási anyagok felkutatása, rögzítése, biztosítása;
— az elkövetők bűnügyi szempontból figyelemre méltó 

kapcsolatainak m egállapítása;
— kárm egtérítés alapját képező ingó- és ingatlan va

gyontárgyak felkutatása;
— büntetésvégrehajtási intézetek belső rendjének bizto

sítása, az elítéltek újabb bűnelkövetésének m egakadá
lyozása;

— a vizsgálati m unka eredményességének növelése;
— elfogatóparancs, illetve körözőlevél hatálya a la tt álló 

személyek elfogása, illetve tartózkodási helyének meg
állapítása;

— a veszélyes bűnözők életvitelének, kapcsolatainak és 
tevékenységének ellenőrzése.

Vhu. 3/b) A felsoroltak egyben meghatározzák az operatív fel
derítések kezdeményezésének lehetőségét.

Sz. 4. Az operatív felderítés alapelvei a törvényesség, a 
titkosság, a célszerűség, a tervszerűség és az együtt
működés.

Vhu. 4. Alapelvek azok a vezérlő elvek, amelyeknek a gyakor
lati m unkában normatív erővel is érvényesülniük kell. 
Speciális szabály hiánya esetén az operatív felderítő tevé
kenységet ezen alapelvek m űködtetik és korlátozzák.
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Az alapelvek az operatív felderítés egész folyam atára é r
vényesek, tehát értelem szerűen hatnak az operatív felde
rítés kezdeményezésekor, az operatív erők tevékenysége, 
az operatív eszközök, módszerek gyakorlati alkalmazása 
során, az operatív felderítés lezárásakor és anyagainak 
ügykezelésekor.

Sz. 4 a) Az operatív felderítés jogszabályon alapuló te
vékenység, amelyet e szabályzatban és más belügyi 
rendelkezésekben meghatározott módon, a megjelölt 
célok és feladatok elérése érdekében kell folytatni.

Vhu. 5. A bűnügyi operatív felderítő m unka jogszabályi alapjai 
a következők:
a) A M agyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 14/1973. 

számú, a jogalkalmazás jogpolitikai irányelveiről szóló 
határozata, mely szerint a jogalkalmazó szervek m in
den tevékenységükben kötelesek érvényesíteni a szo
cialista törvényességet hangsúlyozva a megelőzést és a 
differenciálást.

b) Az állam- és közbiztonságról szóló 1974. évi 17. tvr. a 
Belügyminisztérium  feladatait is megszabja a bűnözés 
elleni harcban. A tvr. 11. § 4. pontja belső szabályozási 
lehetőséget biztosít a tevékenység módszereit illetően 
a belügym iniszter hatáskörébe utalva.

c) A M agyar Népköztársaság rendőrségéről szóló 39/1974. 
MT sz. rendelet részletesen meghatározza a közvetlen 
rendőri, illetve bűnügyi feladatokat is. A hivatkozott 
rendelet 14. § 2. pontja szerint a rendőrség működését 
biztosító szabályokat a belügym iniszter állapítja meg.

d) A fenti MT rendelet felhatalm azása alapján alkotott 
12/1982. BM számú parancs a bűnügyi operatív felde
rítő m unka szabályzatáról.

e) A 25/1979. sz. BM parancs a BM ORFK ügyrendjéről, 
amely kimondja, hogy a BM ORFK szervei tevékeny
ségük hatékonyságának fokozása érdekében nyílt és 
jogszabályokban m eghatározott titkos eszközöket és 
m ódszereket alkalm azhatnak. (VI. fejezet 45. pont)
Az országos rendőr-főkapitány bűnügyi helyettese az 
ügyrend 42/a) pontja értelm ében felelős a nyílt és t it
kos eszközök, módszerek alkalmazásáért, fejlesztéséért.
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Vhu. 6. A törvényesség egyben azt is jelenti, hogy az operatív 
felderítés törvényes célok elérésére, a társadalom  védel
mében folytatható. Magán- és öncélú alkalmazása tilos!

Vhu. 7. A törvényesség biztosítékai:

a) a parancsnoki ellenőrzés;

b) a nyomozó kellő kiválasztása, felelőssége és alkalm as
sága;

c) a szabályzat és egyéb előírások m egtartása, m egtarta
tása.

Sz. 4/ b) Az operatív felderítés ténye, az alkalmazott erők, 
eszközök és módszerek államtitkot képeznek. Titkos
ságukat mind a felderítés folyamatában, mind azt kö
vetően biztosítani kell.

Vhu. 8. A titkosság kiterjed a szabályzatra, a felderítés tényé- 
re, az alkalm azott erőkre, eszközökre, módszerekre és az 
együttm űködőkre.

Az operatív felderítő m unka titkosságának hatálya — idő
ben gyakorlatilag — végtelen. A belső és külső konspirá
ció biztosítása az operatív felderítés hatékonyságának fel
tétele. A titoktartás alóli felm entésre a vonatkozó belügyi 
jogszabályok érvényesek.

Sz. 4/c) Az operatív felderítés feladatait az operatív erők, 
eszközök és módszerek kiválasztásával, ezek kombi
nált felhasználásával, összpontosításával a lehető leg
gyorsabban és leghatékonyabban kell végrehajtani. A 
felderítő munka alkalmazkodjon az aktuális bűnügyi 
operatív helyzethez, a bűnözők módszereihez, s első
sorban a társadalomra fokozott veszélyt jelentő bűn- 
cselekmények és bűnelkövetők ellen irányuljon.

Vhu. 9. Operatív felderítés csak olyan ügyekben folytatható, 
amelyek más módon nem oldhatók meg, illetve amelyek 
gyors és hatékony felderítéséhez kiemelt társadalmi ér
dek fűződik. Teljesítése érdekében azokat az erőket, esz
közöket és módszereket kell alkalmazni, amelyek a cél el
éréséhez szükségesek és elégségesek.

— 8 —
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Vhu. 10. Az operatív felderítés folyamatában nagy jelentőségű 
az erők koncentrálása, az erők, eszközök, módszerek ös
szehangolása vagy kombinációk keretében történő alkal
mazása.
Az erők koncentrálása a bűnügyi m unkásnak az a tevé
kenysége, amelynek során egy ügyben, egy időben az ope
ratív  erők több fajtáját, vagy több azonos fajtájú  operatív 
erőt alkalmaz.
Az összehangolás az a tervszerű tevékenység, m elynek 
keretében két vagy több operatív erőt, eszközt vagy mód
szert egy időben vagy egymás után  egy operatív felderí
tésben úgy alkalmaz a nyomozó, hogy figyelembe veszi az 
erőknek, eszközöknek és módszereknek egymásra, illetve 
az operatív felderítés egészére gyakorolt hatását.

Vhu. 11. Az összehangolás keretében m egkülönböztetünk egy
idejű vagy párhuzamos alkalmazást, illetve egymás utáni 
vagy folyamatos felhasználást.
Az erők, eszközök, módszerek egyidejű vagy párhuzamos 
alkalmazásáról akkor beszélünk, ha két vagy több erőt, 
eszközt, módszert egy ügyben azonos időben alkalmazunk. 
Az erők, eszközök, módszerek egymás utáni vagy folya
matos felhasználásáról akkor van szó, amikor az operatív 
erőket, eszközöket, m ódszereket egymást követően eltérő 
időben azonos ügyben alkalmazzuk.

Vhu. 12. Az összehangolás alapvető elvei a következők:

a) valam ely erő, eszköz vagy módszer alkalmazása nem 
dekonspirálhatja a m ásikat;

b) a nyílt intézkedéseket összhangba kell hozni a titkos 
tevékenységgel;

c) adott erő, eszköz, módszer ism ételt alkalmazása ese
tén minden esetben vizsgálni kell, hogy az előző al
kalmazásuk nem járt-e  dekonspirációval;

d) az összehangolás során érvényesülnie kell a tervszerű
ségnek, az elemzésnek, a célszerűségnek és a parancs
noki ellenőrzésnek.

Vhu. 13. Az operatív kombináció a nyomozó olyan tervszerű 
tevékenysége, m elynek során term észetes helyzetet fel-

— 9 —
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használva vagy term észetesnek látszó mesterséges helyze
tet kialakítva az operatív erőket, eszközöket, módszereket 
egy időben vagy egymást követően összefüggő rendszer
ben alkalmaz a mélyebb felderítés vagy m eghatározott 
operatív cél elérése érdekében.

Vhu. 14. Az operatív kombinációt írásos terv alapján kell vég
rehajtani. A terv jóváhagyására általában az operatív fel
derítés elrendelésére jogosult parancsnok az illetékes. A 
kombináció terve a következőket tartalm azza:
— az operatív felderítés rövid bem utatását, célját;
— a kombináció részletes leírását, az elérni kívánt cél 

megjelölését;
— a m egvalósítást szolgáló operatív erőket, eszközöket és 

módszereket, továbbá az alkalmazásra kerülő legendá
kat, verziókat;

— a célszemély reagálásának és a reá gyakorolt hatások 
ellenőrzésének módját, a kombináció egész időszaká
ban;

— a kombináció végrehajtásának biztosítását (ha ez túl 
bonyolult, akkor külön tervben kell rögzíteni);

— az anyagi, technikai igényt.
A kombináció terve rendszerint nagy terjedelm ű, ezért a 
terv csak kivételesen készül egy okmányban. A kom biná
ció tervét általában több, részletekbe hatoló terv alkotja. 
Ezekben m inden esetben meg kell jelölni a végrehajtás 
határidejét és a végrehajtásért felelős személyt vagy sze
mélyeket.
Amennyiben a kombináció titkos vagy leplezett szemlét, 
titkos vagy leplezett kutatást, titkos vagy leplezett őrizet
bevételt, illetve előállítást is tartalm az, úgy azt minden 
esetben külön tervben kell rögzíteni a feladatok személy 
szerinti meghatározásával.

Vhu. 15. Természetes operatív helyzetről akkor beszélünk, 
amikor a kombináció végrehajtásához szükséges feltételek 
tőlünk függetlenül jönnek létre.
Mesterséges operatív helyzetről akkor van szó, amikor a 
bűnügyi nyomozó vagy a bűnügyi szerv hoz létre olyan
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helyzetet, amely lehetővé teszi kombináció végrehajtását 
és rugalm asan illeszkedik a célszemély körülményeihez.

Vhu. 16. Az operatív helyzet mesterséges alakítása akkor meg
engedett, ha nincs megfelelő term észetes lehetőség és 
ilyennek a létrejö tte még sokáig nem várható; a célsze
mély környezetében olyan minimális változást idéz elő, 
amennyi feltétlenül szükséges a kombináció végrehajtá
sához; reális alapja van és a természetesség látszatát kelti; 
jól illeszkedik a célszemély körülm ényeihez és nem éb
reszt benne gyanút.

Vhu. 17. A legenda valós helyzetre épülő szóbeli ráhatás a cél
személyre, vagy annak környezetére abból a célból, hogy 
a figyelmét eltereljük, illetve meggyőzzük arról, m iszerint 
az észlelt tevékenység nem a bűnügyi szervek intézkedé
se, vagy intézkedésének következménye.

A legenda főbb követelményei:

a) legyen reális alapja, amely önmagában alkalmas az 
esetlegesen felm erülő kétely eloszlatására;

b) állja ki az ellenőrzést;

c) illeszkedjen a célszemély körülményeihez, legyen te r
mészetes és meggyőző erejű;

d) kerülni kell a bonyolult, a képmutató, a túlzott fan tá
ziára épülő legendát.

Sz. 4/d) Az operatív felderítés tervezése során a rendel
kezésre álló adatok alapján kell meghatározni a fel
adatok végrehajtásának módját, a végrehajtáshoz 
szükséges erőket, eszközöket, módszereket és azok ös
szehangolt, kombinált alkalmazását.

Vhu. 18. Az operatív felderítés tervszerűsége az egymásra épü
lő és összehangolt tervek rendszerében ju t kifejezésre. 
A tervezés a célokból következő feladatok előzetes elgon
dolása és ezek írásos rögzítése. A tervezés során figyelem 
be kell venni a bűnügyi operatív helyzetet, a konkrét 
ügyet, továbbá a rendelkezésre álló személyi és tárgyi 
feltételeket.

— 11 —
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Sz. 4/e) Az operatív felderítés feladatainak eredményes 
végrehajtása érdekében igényelni kell a különböző 
belügyi szolgálati ágak együttműködését. E szervek 
vezetői kötelesek intézkedni a felderítést folytató ope
ratív szerv jogos igényeinek kielégítésére.

Vhu. 19. Az operatív felderítés során megvalósuló együttmű
ködésre a Szabályzat és a szervek ügyrendjében m egha
tározottak irányadók.

Az együttm űködés során hasznosuljon a különböző szol
gálati ágak tevékenységének jellege és ne károsodjon az 
operatív felderítés titkossága.

Vhu. 20. Az együttműködéssel kapcsolatos indokolt igények 
előterjesztése a szolgálati ú t betartásával történjen.

Vhu. 21. A nem belügyi szervekkel való együttm űködésre a 
Belügyminisztérium  és az együttm űködő szerv közötti 
megállapodás az irányadó (lásd: a BM ORFK és az IM 
BVOP 1982. VI. 4-én kelt együttm űködési megállapodása, 
a BM ORFK és a PM VPOP együttm űködési megállapo
dása, illetve ennek végrehajtására kiadott BM ORFK Bü. 
H. 9/1982. sz. intézkedése, továbbá a PM VPOP 0017/5/ 
1982. sz. utasítása).

Vhu. 22. Együttm űködési megállapodás hiányában az indokolt 
igények előterjesztése — parancsnoki jóváhagyással — a 
hivatalos kapcsolattartás során történjen.

Sz. 5. Az operatív felderítés egységes folyamat, amelyen 
belül — nem szükségszerűen — az operatív adatgyűj
tés és az operatív feldolgozás szakasza különböztethe
tő meg.

Vhu. 23. Az operatív adatgyűjtés alapvető feladata az operatív 
feldolgozás előkészítése. Az operatív feldolgozás elrende
léséhez azonban nem m inden esetben szükséges operatív 
adatgyűjtés lefolytatása.

Sz. 6. Az operatív felderítés — adatgyűjtés, illetve fel
dolgozás — forrása lehet minden olyan nyílt vagy 
titkos információ, amely kezdeményezésük alapjául 
szolgálhat.
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Vhu. 24. Név szerint ism ert állampolgár által te tt bejelentés 
kivételes esetben lehet operatív felderítés forrása. Ennek 
feltételei:

a) a bejelentő hálózati személyként, vagy alkalmi titkos 
adatszolgáltatóként bevonható a felderítés folyam atá
ba;

b) a gyorsított felderítés biztosítható és a közérdekű beje
lentésekről szóló törvény által megszabott határidőn 
belül az ügy realizálható;

c) a bejelentés operatív felderítés keretében történő vizs
gálatához különleges operatív érdek fűződik.

Névtelen bejelentés m inden külön feltétel nélkül operatív 
felderítés forrása lehet.

Sz. 7. Operatív felderítést a BM ORFK I—1., 2., 3. osz
tályai; a rendőr-főkapitányságok II/I—1., 2., 3. osztá
lyai a BRFK II/I.—5. osztálya; a rendőrkapitányságok 
bűnügyi szervei illetékességi területükön és hatáskö
rükbe utalt ügyekben végezhetnek.
Kivételesen külföldön is folytatható operatív felderí
tés. Külföldön operatív felderítő tevékenység végre
hajtását a BM III/I. Csoportfőnökséggel való egyezte
tés után a belügyminiszter engedélyezi.

Vhu. 25. Az operatív felderítés kezdeményezésének lehetőségét 
a m indenkori hatályos, nyílt ügyek nyomozására vonat
kozó hatásköri és illetékességi parancs határozza meg a 
felsorolt szervek részére.
A posta és vasút területén  előforduló bűncselekmények 
megelőzése és felderítése érdekében végzett operatív fel
derítő m unka illetékességi szabályait a 21/1982. BMh in
tézkedés tartalmazza.

Vhu. 26. Operatív felderítést azok a bűnügyi munkások foly
tathatnak, akiket véglegesítettek, a Bűnügyi Operatív Fel
derítő Munka Szabályzatából eredm ényes vizsgát tettek, 
politikailag, szakmailag és fizikailag alkalmasak e feladat 
ellátására.
Próbaidős nyomozó az operatív felderítésben csak részfel
adatokat teljesíthet. Jelentősebb operatív erőt ("T" állo
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mány, SZT állomány, hálózat, ATA) operatív eszközt 
(operatív technikai eszközök, rendszabályok ,"K" ellenőr
zés) operatív módszereket (titkos kutatás, titkos őrizetbe
vétel) nem ism erhet.

Vhu. 27. Külföldi felderítésnek kell tekinteni az országhatáron 
belül elkövetett bűncselekmények vagy arra utaló különö
sen fontos részanyagok, elkövetők, jelentős bizonyítékok, 
bűncselekményből származó értékek hollétének megálla
pítását is, ha ezeknek külföldi vonzata van.
Ugyancsak külföldön folytato tt operatív felderítésnek m i
nősül a külföldön levő m agyar vállalkozásoknál, m agyar 
érdekeltségű vállalatoknál folytato tt operatív felderítés.

Vhu. 28. A szervek külföldi felderítésre irányuló kérelm ét a 
rendelkezésre álló anyaggal (operatív felderítés dossziéja) 
és összefoglaló jelentéssel együtt — a szolgálati ú t betar
tásával — a BM ORFK vezető bűnügyi helyetteséhez kell 
felterjeszteni egyeztetés és koordináció végett.

Az összefoglaló jelentés tartalm azza:

a) az eddig m egállapított történeti tényállást;

b) m ilyen feladat megoldása indokolja a külföldön foly
tatandó operatív felderítést;

c) milyen erőkkel, eszközökkel, módszerekkel kívánják a 
feladatot megoldani;

d) a külföldi operatív felderítés előrelátható eredményeit 
és következm ényeit;

e) a feladat végrehajtásának erő-, anyag- és eszközigé
nyeit.

Vhu. 29. A felterjesztő szerv köteles tervet készíteni, amely 
a külföldi felderítés folyam atát, kombinációkat, az erők, 
eszközök, módszerek felhasználásának módját, a részt ve
vők személy szerinti m egjelölését (feladatukkal együtt) és 
a végrehajtás várható időtartam át foglalja magába. A ter
vet a főkapitány egyetértő aláírásával kell felterjeszteni.

Vhu. 30. A BM III/I. Csoportfőnökséggel tö rtén t koordináció 
eredm ényét írásba kell foglalni.
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Sz. 8. Felsőbb szintű bűnügyi szerv vezetője — célszerű
ségi és összeférhetetlenségi okból — alacsonyabb 
szervtől magához vonhatja az operatív felderítést, il
letve alacsonyabb szintű szervet operatív felderítés 
folytatására utasíthat.

Vhu. 31. Felsőbb szintű bűnügyi szerv vezetőjének minősül a 
BM ORFK vezető bűnügyi helyettese és a főkapitány 
közbiztonsági (bűnügyi) helyettese.

Vhu. 32. Az elvonásról, illetve megbízásról szóló u tasítást írás
ba kell foglalni.

II.

ERŐK, ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK

Sz. 9 /a) A BM szerveinek nyílt és titkos állománya.

Vhu. 33. A BM szerveinek nyílt állománya felöleli az egységes 
belügyi szervezet — titkos állományon kívüli — hivatásos 
tagjait, a bűnügyi tartalékos tiszti állom ányt és m eghatá
rozott operatív feladatok elvégzésére alkalmas, kinevezett 
polgári alkalm azottakat.

Vhu. 34. A BM nyílt állománya az operatív felderítést irányító 
nyomozó felkérésére, illetve az elöljárók utasítására köz
rem űködik az operatív felderítés feladatainak végrehajtá
sában.

Vhu. 35. A "T" állomány a Belügyminisztérium  hivatásos állo
m ányának olyan speciálisan képzett konspirált operatív 
egysége, amely a bűnügyi szolgálat által igényelt figyelé
sekkel, környezettanulm ányokkal és technikai dokum en
tációkkal segíti azok m unkáját.

Vhu. 36. A bűnügyi "T" állomány szervezetileg a BRFK II/I— 
6. Osztálya, amely országos hatáskörrel működik. Tevé
kenységében szigorú belső és külső konspiráció érvénye
sül. Tagjai fedőigazolvánnyal rendelkeznek. M unkája so
rán koordinál a megjelölt feladatok ellátását kérő rendőri
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szervekkel. A "T" állomány és a területi szervek együtt
m űködésére a m ellérendeltség jellemző.

Sz. 9/ b) a hálózat;

Vhu. 37. Az operatív felderítésben a hálózat alapvető szerepet 
tölt be. Foglalkoztatásának szabályait a vonatkozó m i
niszteri parancs részletesen tartalmazza.

Vhu. 38. Az operatív felderítés sikerének hálózattal történő biz
tosítása beszervezéssel vagy meglevő hálózati személy 
bevezetésével történik.

Vhu. 39. A bevezetés olyan operatív tevékenység, amely so
rán a nyomozó a m ár meglevő, képzett, a gyakorlati m un
kában ellenőrzött, megbízható hálózati személyt a felde
rítés személyi-, vagy tárgykörével kapcsolatba hozza és 
m egterem ti az eredm ényes hálózati m unka feltételeit. A 
bevezetés közvetlenül vagy közvetett módon történhet:
a) közvetlen a bevezetés ha a nyomozó, más személy köz- 

beiktatása nélkül biztosítja a hálózati személy és a bű
nözői kör között kapcsolat m egterem tését;

b) közvetett a bevezetés ha az előbbi kapcsolatrendszer 
más személy vagy személyek közbeiktatásával valósul 
meg.
A bevezetésre kerülő hálózati személy kiválasztásához 
indokolt esetben igénybe kell venni a hálózati nyilván
tartás kereső-kutató gépi adattárát.

Vhu. 40. Az operatív felderítésben egy vagy több hálózati sze
mély foglalkoztatható. Több hálózati személy foglalkozta
tása esetén a hálózati erő koncentrálásáról beszélünk, 
m elynek speciális esete a hálózati személyek párhuzamos 
foglalkoztatása.

Vhu. 41. Párhuzamos foglalkoztatásról akkor van szó, amikor 
két vagy több hálózati személyt egy ügyben, egy időszak
ban, ugyanaz a kapcsolattartó irányít, egyénenként meg
határozott céllal és feladattal.

Vhu. 42. A párhuzamosan foglalkoztatott hálózati személy ve
zetésének sajátosságait a következők jellemzik:
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a) párhuzamos foglalkoztatás esetén a hálózati személyek 
m agatartási vonala nem lehet azonos;

b) meg kell határozni, hogy melyik hálózati személy kire 
dolgozhat a bűnözői körben és m ilyen feladatokat h a jt
hat végre;

c) a párhuzam osan foglalkoztatott hálózati személyek azo
nos feladat, azonos módszerrel történő végrehajtására 
utasítást nem kaphatnak;

d) párhuzamos foglalkoztatás esetén a legjobb hírszerző 
lehetőséggel és személyi képességekkel rendelkező há
lózati személy tevékenységének alá kell rendelni a töb
bi tevékenységét.
Több nyomozó által m egvalósított párhuzamos foglal
koztatás esetén a szükséges koordináció biztosítása az 
operatív feldolgozást folytató szerv feladata.

Vhu. 43. A párhuzamosan foglalkoztatott hálózati személyekkel 
való kapcsolattartás sajátosságai:

a) a párhuzam osan foglalkoztatott hálózati személyekkel 
tilos azonos helyen találkozni;

b) az egyik hálózati személy jelentése alapján direkt kér
déseket nem lehet feltenni a párhuzamosan foglalkoz
hatnak ;

c) a hálózati személyek előtt tilos jellegzetes kifejezése
ket, tárgyakat használni;

d) a nyomozó m agatartása nem áru lhatja  el, hogy a háló
zati személy által közöltekről m ár más hálózati forrás
ból tudomása van.

Vhu. 44. A bűnügyi operatív helyzet és a konkrét ügy függvé
nyében m eghatározott időben gondoskodni kell a hálózati 
személy és a bűnöző kör közötti kapcsolat megszakításá
ról. E kapcsolat dekonspirációmentes m egszakítása a há
lózati személy kivonása.

Vhu. 45. Am ennyiben a hálózati személy a megszabott m aga
tartási vonalától eltérően bűncselekm ényt követ el, úgy a 
terhelő adatokat vele kapcsolatban realizálni kell (átminő-
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sítés terhelő alapra; büntetőeljárás lefolytatása, kizárás 
stb.).
Sz. 9/ c) az alkalmi titkos adatszolgáltatók.

Vhu. 46. Az alkalmi titkos adatszolgáltatók bevonása mindig 
konkrét operatív feladat megoldásához kötődik, melynek 
szabályait a vonatkozó m iniszteri parancs tartalmazza.

Vhu. 47. Az alkalmi titkos adatszolgáltató kivonására a hálózati 
személy kivonásáról írtak az irányadók.
Sz. 9/ d) a hivatalos és társadalmi kapcsolat.

Vhu. 48. Hivatalos kapcsolatnak nevezzük azt a személyt, aki 
az adott területen, vonalon vagy objektum ban betöltött 
m unkakörénél fogva segíti a bűnügyi szervek m unkáját.

Vhu. 49. A kapcsolattartás alapelvei:

a) jogszabályok rendelkezésein alapuló együttm űködés a 
bűnmegelőzés és felderítés érdekében;

b) nyilvántartásokban nem regisztrált kapcsolat;
c) elvi alapokon nyugvó rendszeres, kölcsönös támogatás 

és tájékoztatás;
d) a kapcsolattartás vezetői szintekhez igazodó;
e) a hivatalos kapcsolattartás nyílt, az információcsere és 

a segítségnyújtás — tém ától függően — titkos.

Vhu. 50. A hivatalos kapcsolat információit feljegyzésbe kell 
foglalni és az operatív felderítés anyagába kell elhelyezni. 
A feljegyzésben a hivatalos kapcsolat nevének kezdő be
tű i (monogramja) szerepelnek.

Vhu. 51. Társadalmi kapcsolat az a személy, aki meggyőződés
ből, érdekből, a nyomozó vagy a bűnüldöző szerv iránti 
szimpátiájából eredően, önként segítséget nyújt a nyomo
zó feladatának végrehajtásához.

Vhu. 52. A kapcsolattartás alapelvei:
a) személyhez, illetve konkrét bűnügyi szervhez fűződő 

kapcsolat;
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b) nyilvántartásban nem regisztrált kapcsolat;
c) Egyoldalú informálódást biztosító kapcsolat;
d) a személyes kapcsolat — nem szabályozott — folya

matossága m ellett a segítségnyújtás eseti;
e) a kapcsolattartás nyílt, az információ és a segítség- 

nyújtás titkos.

Vhu. 53. A társadalm i kapcsolat által szolgáltatott adatokat 
feljegyzésbe kell foglalni és az operatív felderítés dos
sziéjában kell elhelyezni. A kapcsolat kilétére nevének 
kezdő betűi utalnak.

Vhu. 54. A társadalm i kapcsolat nyílt vizsgálat során történő 
tanúkénti kihallgatásáról — a kapcsolattartó nyomozó ja
vaslatát figyelembe véve — az operatív felderítést elren
delő parancsnok dönt.

Sz. 9/e) a szakértők és szaktanácsadók.

Vhu. 55. A szakértők és szaktanácsadók az operatív erőnek az 
a kategóriája, akik szakkérdések elbírálására — különle
ges szakképzettségüknél, ism ereteiknél fogva — kompe
tensek. Szóban vagy írásban előterjesztett vélem ényük 
operatív bizonyítási erővel bíró bizonyítási anyag.

Vhu. 56. Szakértők és szaktanácsadók igénybevehetők a bel
ügyi állomány tagjaiból (Bűnügyi Technikai Intézet, te rü
leti technikai alosztályok, csoportok), a polgári életből 
(szakértői intézetek, jegyzékbe felvett szakértők, egyedi 
szakértők, egyéb szaktanácsadók) és szakmai ismereteik, 
állami és társadalm i feladataik alapján a vizsgálatra, el
lenőrzésre jogosult szervektől. (PM Ellenőrzési Főigazga
tóság, KNEB, ÁK F, minőségellenőrző intézetek, árhatósá
gok stb.).

Vhu. 57. A BM állományába tartozó szakértők esetén a bevo
nás szolgálati jeggyel történik. A szolgálati jegyen az ope
ratív  jellegre fel kell hívni a figyelmet és biztosítani a 
tevékenység során keletkezett anyag titkosságát.

Vhu. 58. A polgári életből bevont szakértők és szaktanácsadók, 
továbbá az ellenőrzésre jogosult szervek bevonása hivata-
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los kapcsolattartás során, a konspiráció legmesszebbmenő 
biztosításával történik.

Vhu. 59. A szakértői, szaktanácsadói vélemény elkészítésével 
kapcsolatban esetlegesen felmerülő költségek általában a 
",B" ellátm ányt terhelik.

Vhu. 60. Am ennyiben a nyílt büntetőeljárás során ugyanezen 
szakvélemények előterjesztésére kerül sor, úgy lehetőség 
szerint az ügyben m ár operatív szakban tevékenykedő 
szakértőt kell alkalmazni és a m egismételt nyílttá  tett 
szakvélemény költségét csak bűnügyi költségként lehet el
számolni. M egismételt szakvélemény esetén a ,"B" ellát
mányból történő kifizetésre mód nincs.

Sz. 10/ a) az operatív erőktől származó jelentések, adatok, 
szakvélemények.

Vhu. 61. Az operatív erőktől származó jelentések, adatok, szak- 
vélemények az operatív felderítés dossziéjába kerülnek 
elhelyezésre, ezzel egyidejűleg — ha még nem történt 
meg — "szigorúan titkos" minősítést kapnak.
Vizsgálat során történő felhasználásukra csak akkor van 
lehetőség, ha kombinációval vagy egyéb módon nyílttá 
tehetők. Ennek m ódjára az összefoglaló jelentésben, illet
ve a realizálás tervében ki kell térni.

Sz. 10/b) operatív technikai eszközök, rendszabályok.

Vhu. 62. Az operatív technikai eszközök azoknak a fizikai, ké
miai eszközöknek és eljárásoknak az összessége, amelyek 
felhasználásával a bűnügyi szervek operatív felderítő te
vékenységük során közvetlenül szereznek objektív infor
mációkat a felderítés alá vont személyekről vagy kapcso
lataikról.

Vhu. 63. Operatív technikai rendszabályok a következők:

a) 3/a) rendszabály (belföldi telefonbeszélgetések lehall
gatása);

b) I—3/a) rendszabály (nemzetközi telefonbeszélgetések 
lehallgatása);
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c) 3/e) rendszabály (szobalehallgatás);
d) 3/r) rendszabály (rejtett fotó, optika, tv);
e) 3/ z) rendszabály (zárnyitás);
f) 3/f) rendszabály (dokumentáló fényképezés).

Vhu. 64. Az előző pontban felsoroltak igénybevételének enge
délyezése a 35/1982. BM számú parancsban m eghatározot
tak szerint történik.

Sz. 10/ c) "K" ellenőrzés.

Vhu. 65. A "K" ellenőrzés az az operatív eszköz, amely a pos
tai küldem ények titkos ellenőrzésével alkalmas az opera
tív felderítés a la tt álló személyek bűnöző tevékenységé
nek, ezek kapcsolatainak felderítésére, valam int operatív 
és jogi erejűvé tehető bizonyítékok beszerzésére.

Alkalmazása és engedélyezése a 0019/1970. BM számú pa
rancs alapján történik.

Sz. 10/ d) Krimináltechnikai eszközök.

Vhu. 66. A krim ináltechnikai eszközök alkalmazásának célja 
az operatív felderítés szakaszában meglevő bizonyítékok 
erősítése, vagy újabb bizonyítékok beszerzése. Alkalm a
zásánál alapvető szempont, hogy a tevékenység során 
olyan nyomot, elváltozást, amely az operatív felderítés 
titkosságát veszélyeztetné, nem okozhat.

Vhu. 67. Az eljárás során — az együttm űködés és titkosság 
alapelvének megfelelően — szakképzett személyt (bűn
ügyi technikust) kell igénybe venni.

Vhu. 68. A krim ináltechnikai eszközök alkalmazása által nyert 
bizonyítási anyagok felhasználása alapvetően megszerzé
sük körülm ényeitől függ. A nyílt eljárás során bizonyí
tékkénti felhasználásukat az összefoglaló jelentésben és a 
realizálási tervben rögzíteni kell.

Sz. 10/ e) adattárak és nyilvántartások anyaga.

Vhu. 69. Az adattárak és nyilvántartások keretében megkülön
böztetjük a belügyi adattárakat és nyilvántartásokat, az
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államigazgatási szervek adattárait és nyilvántartásait, to
vábbá az egyes társadalmi-gazdasági szervek egyedi nyil
vántartásait.

Vhu. 70. A belügyi adattárak és nyilvántartások felhasználása 
az EGPR rendszerében, illetve egyéb úton (KT, értékesí
tési nyilvántartás stb.) történik. A priorálási jogosultságot 
az erre vonatkozó utasításban m eghatározottak szerint 
kell gyakorolni.

Vhu. 71. A belügyi adattárakból és nyilvántartásokból nyert 
információk felhasználására az adattár illetve nyilvántar
tás minősítési foka az irányadó.

Vhu. 72. A más államigazgatási szervek adattárainak, nyilván
tartásainak igénybevétele a konspiráció szigorú be

tartásával, a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek 
megfelelően történik.
A társadalm i és gazdasági szervek egyedi nyilvántartásai
ból leplezetten, társadalmi vagy hivatalos kapcsolat 
igénybevétele ú tján  nyerhető az operatív felderítés fel
adatának végrehajtásához szükséges anyag.

Sz. 11. Az operatív módszerek olyan titkos eljárási mó
dok, amelyek alkalmazásával a BM nyílt és titkos ál
lománya közvetlenül végez adatszerzést az adott ope
ratív felderítésben szereplő személyek és kapcsolataik 
életviteléről, mozgásáról, tevékenységéről, a bűncse
lekmények bizonyítékairól, illetve megteremtik az 
adatszerzés feltételeit.

Vhu. 73. Az operatív módszerek sorában mind fogalmilag, 
mind a gyakorlati végrehajtásban elkülönülnek a titkos 
és leplezett módszerek.

Vhu. 74. Titkos módszerek esetén az irányító és végrehajtó 
erőkön kívül m indenki más szám ára titkos adat a rendőri 
tevékenység, az előkészítés, a végrehajtás módja, a konk
rét ügy, az operatív cél és feladat, valam int a végrehaj
tás során alkalm azott erő, eszköz, módszer.
A végrehajtásban résztvevő hivatásos állomány infor
mációi a feladatuk végrehajtásához szükséges m értékre 
korlátozódnak.
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Vhu. 75. Leplezett módszer esetén a célszemély, annak környe
zete és a leplezésben közreműködő személyek előtt az ope
ratív  ügy, az elérendő operatív cél és a végrehajtandó ope
ratív feladat titkos. A gyakorlati végrehajtás során ezeket 
leplezzük — a nyomozó részvétele és irányítása m ellett 
— nyílt rendőri, vagy más szervnek az eredeti cél fedé
sére alkalmas aktusával, tevékenységével.

Sz. 11/a) a környezettanulmányozás.

Vhu. 76. A környezettanulmány az operatív felderítésben sze
replő célszemély m últbeli és jelenlegi életkörülm ényeit, 
kapcsolatait, jellem ét konspiráltan m egállapító jelentés. 
Am ennyiben operatív akció előkészítése, kombináció al
kalmazása, vagy más operatív feladat végrehajtása indo
kolja, m eghatározott részkérdések tisztázása céljából spe
ciális környezettanulm ányt kell készíteni.

Vhu. 77. K örnyezettanulm ány készítésére jogosult a BRFK 
II/I—6. Osztálya és az erre a célra kiképzett, más bűn
ügyi szerveknél szolgálatot teljesítő nyomozó.

Vhu. 78. A környezettanulm ány készítésének alapelvei a tá r
gyilagosság, az ellenőrzöttség, a teljesség és a titkosság.

Vhu. 79. A BRFK II/I—6. Osztályától igényelt környezettanul
m ány kérése az e célra rendszeresített szolgálati jegyen 
történik.

Vhu. 80. A szolgálati jegy kitöltésével párhuzamosan a kör
nyezettanulm ányozás alá vont személyt priorálni kell a 
környezettanulm ányok nyilvántartásában, a hálózati nyil
vántartásban, a bűntettesek nyilvántartásában és a háló
zati lakcím nyilvántartásban.

Vhu. 81. A priorálások pozitív eredm ényei esetén meg kell ha
tározni az abból adódó teendőket.

Vhu. 82. Az illetékes vezető a KT kérésére irányuló szolgálati 
jegy aláírása előtt köteles vizsgálni a környezettanulm ány 
indokoltságát, továbbá azt, hogy a környezettanulm ányo
zott nem esik-e a 008/1966. BM utasítás korlátozó rendel
kezései alá.
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Vhu. 83. A környezettanulm ányt készítő szerv vezetője az 
igény indokoltságát nem vizsgálja. Köteles a környezet- 
tanulm ány elkészítőjét kijelölni, annak felkészültségét el
lenőrizni a végrehajtás folyam atát figyelemmel kísérni és 
kapcsolatot tartan i az igénylő szervvel.
A környezettanulm ányozás során esetlegesen előadódó de
konspirációban köteles állást foglalni és a szükséges in
tézkedéseket megtenni.

Sz. 11/ b) a figyelés.

Vhu. 84. A figyelés a bűnügyi szerveknek az a konspirált te
vékenysége, am elynek során a nyomozók kilétük és tevé
kenységük felfedése nélkül rövidebb vagy hosszabb időn 
át vizuális módon figyelemmel kísérik az operatív felde
rítésben é rin te tt egyes személyek, csoportok tevékenysé
gét, m agatartását és mozgását, a figyelt személy bűnügyi 
szempontból releváns kapcsolatait, egyes helyiségeket, te 
rületeket, tárgyakat, eseményeket, jelenségeket.

Vhu. 85. A figyelést végrehajtja országos hatáskörrel a BRFK 
II/I—6. Osztály, továbbá a területi bűnügyi szervek e cél
ra kijelölt nyomozói.
A figyelés folyam atába egyes részfeladatok végrehajtására 
hálózati személy vagy alkalmi titkos adatszolgáltató is 
bevonható.

Vhu. 86. A BRFK II/I—6. Osztálytól a figyelés kérése az e 
célra rendszeresített szolgálati jegyen történik. Sürgős 
esetekben a kérelem szóban is előterjeszthető, ezt köve
tően azonban a szolgálati jegyet soron kívül el kell ju tta t
ni a BRFK II/I—6. Osztályára.

Vhu. 87. Az igénylő bűnügyi szerv a figyelést végrehajtó szer
vet köteles tájékoztatni a figyelendő személy adatairól, a 
figyelés céljáról, indokairól, a célszemély jelleméről, szo
kásairól, m unkaidejének kötött vagy kötetlen voltáról, az 
ism ert kapcsolatairól, családi körülm ényeiről, a tervezett 
nyílt intézkedésekről. Elő kell segítenie a célszemély fi
gyelésre történő felvételét.

Vhu. 88. A figyelést végrehajtó szerv m egtagadja, illetve meg
szakítja a figyelést, ha a személyi vagy technikai felté-
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telek nem biztosítottak; olyan nyílt intézkedés történik, 
amely a konspirációt veszélyezteti; a terep sajátosságai 
kizárják a figyelés konspirált végrehajtását; dekonspiráció 
következett be, vagy annak gyanúja fennáll.

Vhu. 89. A területi szerveknél a figyelés végrehajtása előre el
készített terv szerint történik. A tervben meg kell ha tá
rozni a figyelés célját, a figyelendő személyt vagy szemé
lyeket, a végrehajtás m ódját és a résztvevő operatív erő
ket. A terv  jóváhagyására az operatív feldolgozást elren
delő parancsnok jogosult.

Sz. 11/c) a titkos kihallgatás vagy leplezett meghallga
tása.

Vhu. 90. A titkos kihallgatás az az operatív módszer, melynek 
során a nyomozó információ nyújtására alkalmas személyt 
— titoktartási nyilatkozat felvétele után —, az operatív 
felderítésben felm erülő kérdésekre jegyzőkönyvileg ki
hallgat.

Vhu. 91. A titkos kihallgatást a közvetlen parancsnok szóban 
engedélyezi. Ezt követően köteles a jegyzőkönyvet kézje
gyével ellátni.

Vhu. 92. A jegyzőkönyv felvételénél tilos használni a nyomo
zási eljáráshoz rendszeresített form anyom tatványt.

Vhu. 93. A titkosan kihallgatott személy rendőrségi helyiség
ben tartózkodását szükség esetén legalizálni kell.

Vhu. 94. A leplezett m eghallgatás az az operatív módszer, 
amely során a nyomozó vagy valam ely hivatalos kapcso
lata, illetve kérésre vagy utasításra más szolgálati ág kép
viselője, az operatív felderítés szempontjából fontos ada
tok birtokában levő szem élyt — a konspiráció biztosítá
sával — információszerzés céljából kikérdez.

Vhu. 95. A leplezett m eghallgatás körülm ényeit és eredm ényét 
jelentésben kell rögzíteni.

Vhu. 96. A célszemélyt titkosan kihallgatni vagy leplezetten 
m eghallgatni tilos.
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Vhu. 97. A leplezett meghallgatáshoz parancsnoki engedély 
nem szükséges.

Sz. 11/ d) a titkos vagy leplezett szemle.

Vhu. 98. A titkos szemle a rendőrség bűnügyi szerveinek olyan 
tervszerű, céltudatos és konspirált tevékenysége, m elyet 
az operatív felderítés keretében, m eghatározott helyen és 
időben láthatóan elhelyezett tárgyi bizonyítékok ellenőr
zése és rögzítése, illetve operatív technika elhelyezése cél
jából ha jt végre.

Vhu. 99. A titkos szemle végrehajtásához tervet kell készíteni. 

E terv  a következőket tartalm azza:

a) a szemle célját, feladatát, helyét és idejét;

b) a titkos szemle tárgyát, környezetét;

c) am ennyiben a szemle végrehajtásához behatolás szük
séges, úgy ennek módját, biztosítását és az intézkedé
sek sorrendjét;

d) a titkos szemle végrehajtásának m ódját;
e) az akcióban résztvevő erőket, alkalmazni kívánt esz

közöket és a végrehajtás feltételeit.

Vhu. 100. A szemle végrehajtása a krim inalisztika általános 
szabályainak megfelelően, titkosan (lásd: Vhu. 74) tö rté
nik.

Vhu. 101. A titkos szemle tervének jóváhagyása egyben az ak
ció engedélyezését is jelenti.

Vhu. 102. A titkos szemlét — am ennyiben lakásba, lakrészbe 
vagy annak minősülő helyiségbe történő behatolás nem 
szükséges — az operatív felderítés elrendelésére illetékes 
vezető, am ennyiben behatolás szükséges, úgy a titkos ku
tatásnál m egjelölt parancsnokok jogosultak.

Vhu. 103. A leplezett szemle a bűnügyi szervek azon tevé
kenysége, amikor a nyomozó kilétének felfedése nélkül, 
vagy megjelenése célját fedve (lásd: Vhu. 75.) győződik 
meg az operatív felderítés szempontjából jelentős adatról,
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körülm ényéről azon a színhelyen, ahol legálisan tartózko
dik, illetve tartózkodása megfelelően legalizált.

Vhu. 104. A leplezett szemléhez terv  készítése csak akkor szük
séges, ha az jelentősebb, vagy külső erő bevonásával jár.

Vhu. 105. Am ennyiben a nyomozó a leplezett szemlét egyedül 
ha jtja  végre, úgy e tevékenység külön engedélyhez nem 
kötött. Jelentősebb vagy külső erő bevonása esetén az en
gedélyezés az akció tervének jóváhagyásával történik. 
Engedélyezésre az operatív felderítést elrendelő vezető jo
gosult.

Vhu. 106. A leplezett szemle terve a következőket tartalm azza:

a) a leplezett szemle célját, tárgyát, helyét és idejét;

b) a leplezésre szolgáló legendát;

c) a részt vevő erőket, technikai igényeket;

d) a végrehajtás módját, a tevékenység személy szerinti 
megjelölését.

Sz. 11/e) titkos vagy leplezett kutatás.

Vhu. 107. A titkos kutatás a bűnügyi szerveknek az a tevé
kenysége, melynek során az operatív felderítés alá vont 
személy lakását, lakrészét, m unkahelyét, szállodai szobá
ját, csomagját vagy járm űvét konspiráltan átvizsgálják.

Vhu. 108. A titkos kutatás célja, hogy ellenőrizzük a más for
rásokból származó operatív adatainkat, operatív bizonyí
tékokat szerezzünk a bűncselekmény elkövetésére és az 
elkövető személyére, az operatív felderítés realizálásának 
sikerét biztosítsuk.

Vhu. 109. A titkos kutatás előre elkészített terv  alapján törté
nik. A terv jóváhagyása egyben a titkos kutatás engedé
lyezését is jelenti.

Vhu. 110. Titkos kutatás engedélyezésére jogosultak:

a) a kapitányságvezetők;
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b) a főkapitányságok mindazon osztályvezetői, akik ope
ratív  felderítés elrendelésére jogosultak (lásd: Sz. 39/h).

c) a főkapitány közbiztonsági (bűnügyi) helyettese a Sza
bályzat 35. pontja alá vont esetekben;

d) a BM ORFK I— 1., 2., 3. osztály vezetői.

Vhu. 111. A titkos kutatás terve tartalm azza:

a) a kutatás célját, feladatát, helyét és idejét;

b) a lakás, a célobjektum leírását és környezetét;

c) a célobjektumhoz és környezetéhez tartozók kivoná
sát és lekötését;

d) a behatolás m ódját és a behatolás biztosítását, az in
tézkedések sorrendjét;

e) a titkos kutatás végrehajtásának m ódját;

f) az előre nem várt esem ényekre való felkészülést, ezek 
megoldásának m ódját;

g) a titkos kutatás személyi és technikai szükségletét;

h) az akcióban részt vevők eligazítását.

Vhu. 112. A titkos kutatás végrehajtásáról az akció vezetőjé
nek jelentést kell készíteni. A jelentés a következőket ta r
talmazza:

a) hol és milyen célból tö rtén t a kutatás;
b) a kutatás kezdő és befejező időpontját;
c) a kutatás eredm énye;
d) a végrehajtás közben felm erült akadályokat;
e) a tervtől való eltérést és ennek okait;
f) a biztosítás esetleges problém áit;
g) a kutatás eredm énye alapján szükséges intézkedéseket 

(azonnali realizálás, további operatív felderítés, újabb 
kombinációk, operatív intézkedések kidolgozása);

h) esetleges dekonspirációra utaló jelzések értékelését;
i) a dekonspiráció elhárítására kombináció kidolgozását.
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Vhu. 113. Szállodai szoba á tkutatását az állambiztonsági szer
vekkel koordinálva szabad csak kezdeményezni.

Vhu. 114. A ruházat titkos átvizsgálásának nevezzük azt a te 
vékenységet, amelynek során a bűncselekmény elköveté
sével gyanúsított személy ruházatát és az abban található 
tárgyakat konspiráltan átvizsgáljuk. (A végrehajtás helyei 
leginkább az orvosi rendelők, fürdők stb.)

Vhu. 115. A titkos kutatás alapkövetelm ényei a tervszerűség, 
a szigorú konspiráció, gyorsaság és szakképzettség

Vhu. 116. A leplezett kutatás a bűnügyi szerveknek az a tevé
kenysége, m elynek során lakásban, lakrészben, szállodai 
szobában, gépjárm űben a rendőri jelleg fedésével ku ta
tást folytatnak.

Vhu. 117. A leplezett kutatás jóváhagyott terv alapján tö rté 
nik. A terv jóváhagyása egyben a leplezett kutatás enge
délyezését is jelenti.

Vhu. 118. A leplezett kutatás engedélyezésére a Vhu. 110. 
pontja vonatkozik.

Vhu. 119. A leplezett kutatás végrehajtásáról, annak eredm é
nyéről és az eredm ény értékeléséről jelentést kell készí
teni.

Sz. 11/f) A titkos vagy leplezett őrizetbevétel vagy elő
állítás.

Vhu. 120. A titkos őrizetbevétel a bűnügyi szervek operatív 
módszere, melynek során az operatív felderítés realizálá
sát közvetlenül megelőző időszakban, a törvényesség meg
tartásával, bűnügyi operatív érdekből jogszabályban meg
határozott időtartam ra, valakit úgy korlátoznak szemé
lyes szabadságában, hogy arról környezete és kapcsolatai 
nem szereznek tudomást.

Vhu. 121. A titkos őrizetbevétel végrehajtása külön terv  alap
ján történik. A terv tartalm azza:

a) az őrizetbe veendő adatait;

— 29 —

ÁBTL - 4.2 - 50 - 15/2/1984 /29



b) a végrehajtás körülm ényeit és időpontját;

c) a valós, legalizáló ügy megjelölését;

d) a távoliét legalizálását.

Vhu. 122. A titkos őrizetbevétel jóváhagyására az a parancsnok 
illetékes, aki egyébként is őrizetbevétel elrendelésére jo
gosult.

Vhu. 123. A titkos előállítás a bűnügyi operatív szerveknek az 
operatív módszere, melynek során az operatív felderítés
ben szereplő célszemélyt jogszabályban m eghatározott 
időre, törvényes alap m ellett a rendőrség épületébe in
formációszerzés céljából vagy a realizálás időszakában ki
hallgatás végett úgy állítják elő, hogy ennek ténye a kör
nyezete és kapcsolatai előtt titokban marad.

Vhu. 124. A titkos előállítás terv  alapján történik. A terv  ta r
talmazza: az előállításra kerülő adatait, az elérendő bűn
ügyi célt, a végrehajtás módját és idejét, a végrehaj
tásban részt vevő személyek megnevezését feladatuk meg
jelölésével.

Vhu. 125. Engedélyezése a terv  jóváhagyásával történik. En
gedélyezésre a közvetlen parancsnok jogosult.

Vhu. 126. A leplezett őrizetbevétel a bűnügyi szervek opera
tív módszere, melynek során az elérendő operatív cél é r
dekében törvényesen úgy korlátozza a célszemélyt szemé
lyes szabadságában, hogy az operatív cél (fogdaügynök 
elhelyezése, célszemély kihallgatása, kapcsolatainak meg
szakítása stb.) illetéktelenek előtt fedve m aradjon. Az őri
zetbevételre törvényes alapnak kell lenni. Maga az őri
zetbevétel ténye nem titkos.

Vhu. 127. A leplezett őrizetbevétel végrehajtása jóváhagyott 
terv  alapján történik, amely tartalmazza:

a) a leplezett őrizetbevétel célját;

b) az őrizetbe veendő személy adatait;

c) az őrizetbevétel körülményeit, időpontját és időszakát;
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d) az őrizetbe vett elhelyezésére vonatkozó javaslatokat;

e) az elérendő operatív cél megoldásának lehetőségeit.

Vhu. 128. A leplezett őrizetbevétel engedélyezésére az a pa
rancsnok illetékes, aki egyébként őrizetbevételre jogosult.

Vhu. 129. A leplezett előállítás a bűnügyi szervek operatív 
módszere, m elynek során a célszemélyt, vagy az operatív 
cél elérése érdekében információt nyújtani tudó személyt 
törvényes feltételek m ellett úgy állítják elő, hogy a va
lódi cél a kívülálló előtt rejtve marad.

Vhu. 130. A leplezett előállítás terv  alapján történik, amely 
tartalm azza:

a) az előállítandó személy adatait;

b) az előállítás végrehajtásának körülm ényeit, idejét és 
m ódját;

c) az előállítást végrehajtó és az előállítottal foglalkozó 
nyomozó megnevezését;

d) a megfelelő helyiség kijelölését;

e) az elérendő operatív célt.

Vhu. 131. A leplezett előállítás engedélyezésére a közvetlen pa
rancsnok jogosult.

Sz. 12. Az operatív erők, eszközök, módszerek alkalma
zásának módjára és engedélyezésére külön belügyi 
rendelkezések irányadók.

Vhu. 132. Az operatív erők, eszközök, módszerek alkalmazásá
ra és engedélyezésére vonatkozó külön parancsok elsősor
ban az irányadók abban az esetben is, ha e parancsok, 
utasítások időközben módosításra kerülnek.

Sz. 13. Az operatív felderítés során az e fejezetben fel
soroltakon kívül felhasználható minden olyan titkos 
vagy nyílt információ, amely biztosítja a meghatáro
zott felderítési feladatok végrehajtását és nem sérti az 
alapelveket.
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Vhu. 133. A bűnüldöző tevékenység, a tudom ány és technika 
fejlődése során esetlegesen későbbiekben kidolgozásra ke
rülő operatív erő, eszköz és módszer alkalmazására a sza
bályzat e pontja alapján nyílik lehetőség.

III.

AZ OPERATÍV ADATGYŰJTÉS

Sz. 14. Az operatív adatgyűjtés bűncselekményre vagy 
bűncselekmény elkövetőjére utaló információkat több
oldalúan, titkosan ellenőrző, adatpontosító, adatkiegé
szítő tevékenység, amely az operatív feldolgozás elő
készítése céljából valószínűsítheti, illetve kizárhatja:
a) a bűncselekményre utaló elsődleges információk 

megbízhatóságát és megalapozottságát;
b) a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható sze

mély kilétét;

c) a bűncselekményre utaló körülmény, ok, feltétel lé
tezését;

d) a személy és a cselekmény társadalmi veszélyes
ségét.

Vhu. 134. Az elsődleges információ olyan bűnügyileg releváns 
tényre, körülm ényre, vagy jelenségre vonatkozó adat, 
amely a rendőrség szervei előtt ezt megelőzően ism eret
len volt.

Vhu. 135. Az elsődleges információ többoldalú ellenőrzése az 
erők, eszközök, módszerek kom plex alkalm azását vagy az 
erőkön, eszközökön, módszereken belüli, több típust, 
avagy több azonos típusú erőtől, eszköztől, módszertől 
származó információt tételez fel.

Vhu. 136. Elemzés és értékelés során kell dönteni arról, hogy 
az elsődleges adat alapján operatív adatgyűjtést kell-e 
kezdeményezni vagy az adott célt egyéb intézkedésekkel 
is célszerűen el lehet érni.
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Vhu. 137. Az elsődleges adat alapján azonnal meg kell tenni 
a szükséges intézkedéseket operatív adatgyűjtés nélkül, 
ha:

a) megelőző intézkedés foganatosítása szükséges és lehet
séges;
— a bűncselekmény elkövetése az előkészület szaka

szában megakadályozható vagy a kísérleti szakasz
ban m egszakítható;

— valam ely személy, vagy tárgy védelm ére azonnali 
intézkedéseket kell tenni;

b) nyomozás elrendelése indokolt;
— az elsődleges információ alapján az alapos gyanú 

m egállapítható és az a nyílt nyomozás során bizo
nyítható;

c) operatív feldolgozás elrendeléséhez elégséges;
d) folyam atban levő operatív felderítéshez vagy nyílt 

nyomozáshoz felhasználható;
e) a tettes elfogását, kézrekerítését eredményezi.

Vhu. 138. Az operatív adatgyűjtés alapvető feladata az opera
tív feldolgozás megfelelő előkészítése.

Sz. 15. Operatív adatgyűjtést akkor kell kezdeményezni, 
ha az elsődleges adatok alapján az operatív feldolgo
zás elrendeléséről nem lehet egyértelműen határozni.

Vhu. 139. Az operatív adatgyűjtés elrendelése a Szabályzat 15. 
pontjára való hivatkozással történik.

Vhu. 140. Operatív adatgyűjtést kell elrendelni akkor is, ha az 
ism eretlen elkövetőjű bűnügyekben valam ely személy 
szerepe csak operatív úton történő előzetes ellenőrzéssel 
tisztázható.

Sz. 16. Az operatív adatgyűjtés során tilos operatív rend
szabály és "K" ellenőrzés alkalmazása, kivéve ha az 
adatgyűjtés forrása ez volt.

Vhu. 141. Az operatív adatgyűjtésben a "K " ellenőrzés vagy 
operatív technika alkalmazása akkor is megengedett, ha
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ennek alkalmazását a m ár hivatkozott speciális parancs 
egyedi — operatív felderítésen kívüli — esetekben lehe
tővé teszi.

Vhu. 142. Az előző pont szerinti alkalmazásra a külön parancs
ban m eghatározott engedélyezési rendszer vonatkozik.

Sz. 17. Az operatív adatgyűjtés megnyitásának engedé
lyezését a nyomozó által készített, a rendelkezésre ál
ló adatok rövid összesítését tartalmazó jelentésre a 
közvetlen parancsnok rájegyzi.

Vhu. 143. Az operatív adatgyűjtés engedélyezésének alapjául 
szolgáló jelentés tartalm azza:

a) az elsődleges információt;

b) az elsődleges információ forrását;

c) az operatív adatgyűjtés szükségességének rövid indo
kolását.

Vhu. 144. A jelentésre rájegyzett rendelkezés:
"Az operatív adatgyűjtést elrendelem " , dátum  és a köz
vetlen parancsnok aláírása.

Vhu. 145. Az operatív adatgyűjtés elrendelése nyomozói kez
deményezésre vagy parancsnoki utasításra történik. Az 
írásbeli vezetői utasítás egyben az operatív adatgyűjtés 
elrendelését jelenti. A szóbeli utasítást a nyomozó írásba 
foglalja, amelynek vezetői láttam ozása egyben az operatív 
adatgyűjtés elrendelése.

Sz. 18. Az operatív adatgyűjtés elrendelését célzó jelen
téshez csatolni kell az A, B, C, D és F nyilvántartás 
adatait és a 2. számú adatlapot. Az operatív adatgyűj
tés engedélyezésének egyéb kötelező kelléke nincs.

Vhu. 146. Az operatív adatgyűjtés elrendelését célzó jelentés
hez engedélyezés előtt csatolni kell az A, B, C, D és F 
nyilvántartásból lekért adatokat. Am ennyiben az adatké
rés eredm ényeként m egállapítható, hogy a célszemély:

a) veszélyes vagy különösen veszélyes bűnöző, az adat
gyűjtést le kell folytatni és ennek eredm ényéről az el-
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lenőrzést végző bűnügyi szerv vezetőjét az összefoglaló 
jelentés egy példányának megküldésével értesíteni 
kell;

b) valamely operatív felderítésben m ár szerepel; ebben 
az esetben a két operatív szerv vezetőjének döntenie 
kell a felderítések koordinálásáról vagy egyesítéséről;

c) a hálózat tagja; vagy beszervezés céljából tanulm ányo
zott; úgy a kapcsolattartó illetve tanulmányozó szervet 
haladéktalanul értesíteni kell m ajd a vezetők közös 
megállapodása alapján a 03/1974. BM számú paranccsal 
kiadott, hálózati m unka szabályzatán alapuló célszerű
ségi elveknek, taxatív  rendelkezéseknek és az operatív 
érdekeknek megfelelően kell eljárni, amely magába 
foglalhatja az operatív adatgyűjtés elrendelését és le
folytatását, az elsődleges információ átadását vagy az 
operatív adatgyűjtéstől való ellátást.

Vhu. 147. Az operatív adatgyűjtés elrendelését követően ki kell 
tölteni a nyilvántartás célját szolgáló adatlapot az ope
ratív  felderítés alá vont személyről, m elynek eredeti pél
dányát a főkapitányság bűnügyi nyilvántartóján keresztül 
a Bűnügyi N yilvántartó Osztálynak kell felterjeszteni. Az 
adatlap m ásodpéldányát az operatív adatgyűjtés dosszié
jában kell elhelyezni.

Vhu. 148. Az operatív adatgyűjtés során felm erülő személyek 
további priorálását, az adatlapok kitöltését és felterjeszté
sét folyamatosan kell végezni.

Sz. 19. Az engedélyezésre jogosult parancsnok az opera
tív adatgyűjtésben terv készítését rendelheti el.

Vhu. 149. Terv készítését csak akkor kell elrendelni, ha az ope
ratív  adatgyűjtés végrehajtása bonyolult. Az elkészítésnél 
értelem szerűen az operatív feldolgozás tervéhez (Sz. 41/e) 
pont) írt szempontokat kell figyelembe venni.

Sz. 20. Az operatív adatgyűjtés anyagát titkosan, csoports
zámra iktatott dossziéban kell kezelni. Az adatgyűj

tés során keletkezett anyagokról tartalomjegyzéket 
kell vezetni.
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Vhu. 150. Az operatív adatgyűjtés számát a helyi titkos ügy
kezelő vagy ügykezelési csoport biztosítja. A nyomozó a 
rendelkezésére bocsátott számmal ellátja az operatív adat
gyűjtés dossziéját, m ajd gondoskodik a m eghatározott 
adatok helyi nyilvántartó füzetbe történő bevezettetéséről.

Vhu. 151. Az operatív adatgyűjtés dossziéjának tartalm a:

a) tartalom jegyzék;
b) betűsoros névm utató;
c) az elrendelést engedélyező jelentés;
d) a priuszlapok borítékban;
e) az operatív adatgyűjtés alá vont személyekről kitöltött 

adatlapok m ásolatai;
f) az operatív adatgyűjtés terve: (amennyiben ezt a pa

rancsnok elrendelte);
g) operatív erőtől, eszközök és módszerek felhasználásából 

eredő anyagok keletkezésük sorrendjében;
h) összefoglaló jelentés (kivéve az operatív feldolgozássá 

történő átm inősítést);
i) a befejezés m ódjának megfelelő iratok (pl. büntetőfel

jelentés, szabálysértési feljelentés, szignalizáció stb.).

Sz. 21. Az operatív adatgyűjtés 14. pontban foglaltak 
megállapításáig, de legfeljebb 2 hónapig tart. Az adat
gyűjtés időtartama indokolt esetben egy hónappal 
meghosszabbítható. A hosszabbítás engedélyezésére a 
rendőrkapitányságok bűnügyi osztályvezetői, a rend
őr-főkapitányságok II/I—1., 2., 3., a BRFK II/I—5. osz
tályok vezetői, a BM ORFK I—1., 2., 3. osztályok ve
zetői és az ennél magasabb beosztású vezetők jogosul
tak.

Vhu. 152. A körözési adatgyűjtések határidejére a Vhu. 167. 
pontjában m eghatározottak vonatkoznak.

Sz. 22. Ha a rendelkezésre álló idő elteltével a beszerzett 
anyagok alapján az operatív feldolgozás elrendelésé
nek kérdésében egyértelműen nem lehet állást foglal
ni, az adatgyűjtést a 24., illetve 25. pontokra figye
lemmel meg kell szüntetni.
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Vhu. 153. Az operatív adatgyűjtés határidejének elteltével 
m indenképpen dönteni kell:

a) a nyomozás elrendeléssel történő befejezésről;

b) operatív feldolgozássá való átm inősítésről;

c) intézkedéssel vagy intézkedés nélküli m egszüntetésről;

d) az operatív adatgyűjtés más szervnek történő átadá
sáról.

Sz. 23/ a) Az operatív adatgyűjtés befejezhető operatív 
feldolgozássá történő átminősítéssel, a nyomozás el
rendelésével és megszüntetéssel:
a) az operatív adatgyűjtést operatív feldolgozássá kell 

átminősíteni, ha:
— az operatív feldolgozás feltételei az adatgyűjtés 

anyagából megállapíthatók,
— az adatgyűjtés tárgyát képező ügyben halaszthatatlan

 nyomozási cselekmény alapján nyomo
zás elrendelése válik szükségessé és a vizsgálati 
szakaszban is szükséges az operatív felderítő 
munka folytatása.

Vhu. 154. Az operatív feldolgozás elrendelésének feltételeit a 
Vhu. 168. pontja tartalm azza.

Vhu. 155. Átminősítés esetén operatív feldolgozás nyitásáról 
kell határozatot hozni, az operatív adatgyűjtés m egálla
pításai alapján. Az operatív adatgyűjtés anyagát az ope
ratív  feldolgozás dossziéjában kell kezelni.

Sz. 23/ b) Az operatív adatgyűjtés nyomozás elrendelésé
vel fejezhető be, ha a rendelkezésre álló idő alatt 
olyan adatok kerülnek felszínre, amelyek alapján a 
bűncselekmény vagy a bűnösség alapos gyanúja meg
állapítható és a vizsgálati szakaszban előreláthatóan 
nincs szükség további operatív felderítő munkára.

Vhu. 156. Az operatív adatgyűjtés nyomozás elrendeléssel tö r
ténő befejezése különösen akkor lehetséges, ha az ügyben 
azonnali nyomozási cselekményekre van szükség.
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Sz. 23/ c) Az operatív adatgyűjtés megszüntethető intéz
kedéssel, intézkedés nélkül.

Vhu. 157. Ez a befejezési mód nem akadálya annak, hogy a 
későbbiek során új adatok ism eretében az illetékes bűn
ügyi szerv operatív feldolgozást kezdeményezzen. Ebben 
az esetben a m ár irattározott operatív adatgyűjtés anya
gát csatolni kell az operatív feldolgozást elrendelő határo
zathoz.

Sz. 24. Az operatív adatgyűjtést intézkedéssel kell meg
szüntetni, ha a meglevő adatok szabálysértési, fegyel
mi eljárás kezdeményezésére, rendőrhatósági kény
szerintézkedésre vagy megelőző intézkedés foganato
sítására elegendőek.

Vhu. 158. Szabálysértési feljelentés, fegyelmi eljárás kezdemé
nyezése vagy megelőző intézkedésre te tt javaslat esetén 
— az adatgyűjtés konspiráltságának biztosítása m ellett — 
a kiadványozó a bűnügyi szerv vezetője.

Vhu. 159. A rendőri felügyelet és a kitiltás vonatkozásában a 
4/1976. BM rendelet és a 6/1976. BM utasítás; a kiutasítás
sal, illetve tartózkodási engedély megvonásával kapcsolat
ban a külföldiek magyarországi tartózkodásáról szóló 
1982. évi 19-es tvr., valam int a 7/1982. BM számú rende
let végrehajtásáról szóló 24/1982. BM utasítás rendelke
zései az irányadók.

Sz. 25. Intézkedés nélkül kell megszüntetni az operatív 
adatgyűjtést, ha az ennek keretében lefolytatott adate

llenőrzés a bűncselekmény alapos gyanúját egyértel
műen kizárja, az ellenőrzés alá vont személy elkövető
ként nem jöhet számításba, illetve az adatgyűjtés 
olyan eljárásjogi vagy anyagi jogi akadályt tárt fel, 
amely alapján büntetőeljárásra nem kerülhet sor, to
vábbá, ha az operatív adatgyűjtésben a meglevő ada
tokon túlmenően ellenőrzésre, előrehaladásra és adat
gyűjtésre nincs mód.

Vhu. 160. Az anyagi (Btk. 22., 32. §-ok), vagy eljárásjogi (Be. 
13. §) akadályt az operatív adatgyűjtésben bizonyítani 
kell. Ehhez általában a nyomozó személyes m egállapítá
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saira alapozott jelentés elegendő. Kivételesen a parancs
nok bizonyító okmányok beszerzését is elrendelheti.

Vhu. 161. Az operatív adatgyűjtést intézkedés nélkül kell meg
szüntetni, ha annak anyaga olyan operatív célra haszno
sítható, amelynek eléréséhez fokozottabb érdek fűződik.

Sz. 26. Az operatív adatgyűjtés lezárásakor — kivéve az 
operatív feldolgozássá történő átminősítést — az ope
ratív feldolgozásra vonatkozó 52—57-ig terjedő pon
tokat értelemszerűen alkalmazni kell.

Vhu. 162. Az operatív adatgyűjtés lezárásakor a dossziéban el 
kell helyezni:

a) a zárójelentést;

b) a büntető feljelentés 1 példányát;

c) a szabálysértési feljelentést;

d) a fegyelmi eljárás lefolytatására te tt javaslatot;

e) a rendőrhatósági kényszerintézkedésre te tt javaslatot;

f) külföldi személy kiutasítására, illetve a tartózkodási en
gedély megvonására te tt javaslatot;

g) a megelőzésre te tt javaslatot, vagy a megelőzésről szó
ló jelentést;

h) az anyagi, vagy eljárásjogi akadályt dokumentáló je
lentést vagy iratokat;

i) a felderítés alá vont személyekről kiállított adatlapok 
másolatait, a lezáráskor m egállapított helyzetnek meg
felelően;

j) a Gépi Adatfeldolgozó Osztály által visszaküldött ope
ratív  adatgyűjtés egyéni kérdőívét.

Vhu. 163. Zárójelentést kell készíteni az operatív adatgyűjtés 
intézkedéssel vagy intézkedés nélkül történő m egszünteté
sekor. Ez a következőket tartalm azza:

a) az elrendelés és lezárás idejét;

b) az elrendelés okát;
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c) a lezáráskor m egállapított tényállást;

d) az alkalm azott erőket, eszközöket, módszereket és az 
általuk szolgáltatott bizonyítási anyagokat;

e) az intézkedéssel, illetve intézkedés nélkül történő meg
szüntetéssel való lezárás konkrét megjelölését és ennek 
indokoltságát.

Sz. 27. Az operatív adatgyűjtés lezárása átminősítés ese
tén az operatív feldolgozást elrendelő határozattal, 
nyomozás elrendelésénél a büntető feljelentés megté
telével, az operatív adatgyűjtés megszüntetésekor pe
dig az ezt indokló zárójelentésnek az engedélyező pa
rancsnok általi jóváhagyásával történik.

Vhu. 164. Az operatív adatgyűjtés lezárásakor ki kell állítani 
a statisztikai egyéni kérdőívet, am elyet 3 napon belül a 
főkapitányság bűnügyi nyilvántartójának kell m egkülde
ni a GAO-ra történő felterjesztés céljából. A tárgyidőszak 
végén folyam atban m aradt operatív adatgyűjtésekkel kap
csolatos statisztikai adatszolgáltatást a bűnügyi operatív 
felderítő m unka statisztikai szabályzatának 7/b) és 8. 
pontja szerint kell végrehajtani.

Vhu. 165. Az operatív adatgyűjtésben szereplő személyekről az 
adatlapokat 2 példányban kell kitölteni és annak eredeti 
példányát a főkapitányság bűnügyi nyilvántartó ján  ke
resztül a Bűnügyi N yilvántartó Osztályra kell felterjesz
teni. Másolatok a dossziéba kerülnek elhelyezésre.

Vhu. 166. Az operatív adatgyűjtés dossziéja a befejezést vég
rehajtó szervnél kerül TÜK irattárba.

Vhu. 167. A személykörözési operatív adatgyűjtésre vonatkozó 
speciális szabályok az alábbiak:
a) a rendőrség körözési m unkája során, azokban az ese

tekben, amikor az általános feladatok ellátásán túl tit
kos intézkedésre van szükség, (különböző operatív 
erők, eszközök és módszerek alkalmazása látszik cél
szerűnek) erre — a szabályzatban m eghatározott alap
elvek és általános rendelkezések betartása m ellett — 
kizárólag körözési operatív adatgyűjtés (továbbiakban: 
adatgyűjtés) keretében nyílik lehetőség.
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b) Adatgyűjtést kell kezdeményezni:
A később m eghatározott kivételektől eltekintve m ind
azokban az elrendelt személykörözésekben, am elyek
ben:

— a körözött személy elfogására,

— az eltűn t személy felkutatására,

— ism eretlen holttest személyazonosságának m egálla
pítására az államigazgatási eljárás során;

te tt intézkedések m eghatározott időn belül nem vezet
tek eredm ényre és a rendelkezésre álló adatok szerint 
a cél elérése, esetleges bűncselekmény megelőzése, fel
derítése érdekében operatív m unka bevezetése látszik 
indokoltnak.

c) Az operatív adatgyűjtések általános szabályaitól elté
rően a körözési operatív adatgyűjtés kezdeményezésére 
nem kell javaslatot készíteni, hanem az adatgyűjtésre 
szolgáló alapiratra  a vezető rájegyzéssel u tasítást ad.
Utasítás adására jogosult vezető a közvetlen parancs
nok.

d) Adatgyűjtés megkezdésével egyidőben operatív terv 
készítése kötelező.

A terv  két részből áll:
— a célszemélyre vonatkozó rendelkezésre álló adatok 

rövid leírása (körözési értesítő adatai és száma, a 
szökés, eltűnés körülményei, priorálási adatok, az 
elkövetett bűncselekmény(ek), az eddig te tt intézke
dések stb.);

— a végrehajtandó feladatok meghatározása, (a vélt 
feltalálási helyek ellenőrzése a m egállapítandó ada
tok, a felhasználandó erők, eszközök, módszerek, az 
alkalmazandó intézkedések és kombinációk részle
tes leírása stb.).

A tervet szükség szerint ki kell egészíteni.
Azokban az esetekben, amikor az operatív erők, esz
közök, módszerek alkalmazásának szabályai előírják, 
igénybevételükre külön operatív tervet kell készíteni.
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e) Az adatgyűjtő dosszié tartalm a az ügy jellegétől füg
gően:

— tartalom jegyzék;

— az adatgyűjtésre vonatkozó parancsnoki utasítás 
anyaga;

— priuszok;

— "ADATLAP" operatív felderítés alá vont személyről 
(körözött személyről) c. nyom tatvány másodpéldá
nyai;

— a körözött személy fényképe;

— statisztikai egyéni kérdőív;

— az adatgyűjtés operatív terve;

— környezettanulm ány vagy rendőri információ;

— a m unka során keletkezett egyéb anyagok;

— kim utatás a körözött személy várható megjelenési 
helyiről, kapcsolatairól;

— a dosszié lezárásakor készített összefoglaló jelentés, 
valam int a lezárólap.

(Amennyiben az ism eretlen holttest azonosításában 
adatgyűjtés kezdeményezésére kerül sor, úgy a kelet
kezett államigazgatási eljárás anyagát m ellékletként 
kell kezelni.)

Az adatgyűjtések kezdeményezésekor a 12/1982. BM 
sz. paranccsal kiadott szabályzat 17—20. pontjait érte
lemszerűen kell alkalmazni. Ugyancsak figyelembe kell 
venni a bűnügyi nyilvántartási szabályzat II. rész mó
dosított IX. fejezetét, valam int a 2/1982. sz. BM állam- 
titkári paranccsal kiadott Bűnügyi Operatív Felderítő 
Munka Statisztikai Szabályzatát.

f) Az adatgyűjtés megkezdéséről az engedélyezésre jogo
sult parancsnok döntésének megfelelően a körözés el
rendeléssel egyidőben, de legkésőbb 30 napon intéz
kedni kell.
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A jelen Vhu. 167/g) alpontjának kivételével nem m el
lőzhető az adatgyűjtés kezdeményezése, ha a körözés 
elrendelését követően, a kizárólag titkosan igénybeve
hető operatív erők, eszközök, módszerek valam elyikét 
m ár alkalmazták.

A datgyűjtésre az a bűnügyi szerv kötelezett, amely a 
körözést elrendelte.

Kivétel:
— eltűnt személy körözése; ez esetben az e ltűn t beje

len tett állandó lakhelye, illetve tartózkodási helye 
szerint illetékes;

— ügyészség, bíróság vagy más a BM ORFK I— 1., 2., 
3. szakterületeihez nem tartozó rendőri szerv által 
elrendelt körözés esetén a hatáskörnek megfelelő;

— am ennyiben a körözést a BM ORFK I—3. Osztályá
nál vagy ennek szakirányítása alá tartozó szervek
nél rendelték el az adatgyűjtést az ügy jellege sze
rin t illetékes;

bűnügyi szerv kezdeményezze és folytassa.
Ha azonos személy ellen különböző okból több körö
zést bocsátottak ki, adatgyűjtésre az a szerv kötelezett, 
amely elsőként rendelte el a körözést olyan ok m iatt, 
amely adatgyűjtés alapja lehet.

g) Nem kell külön adatgyűjtést kezdeményezni:

— am ennyiben körözés elrendelésére olyan személy 
esetében kerül sor, akire m ár a 12/1982. BM sz. pa
ranccsal kiadott szabályzatban m eghatározott ope
ratív  feldolgozást folytatnak;

— ha a körözés célja ism eretlen helyen tartózkodó 
vagy eltűnt, veszélyes bűnöző felkutatása.

Ezekben az esetekben az adatgyűjtés anyagát az ope
ratív  feldolgozási, illetve veszélyes bűnözői dossziéba 
kell elhelyezni.
A körözés elrendelését követően adatgyűjtés bevezeté
séről a Bűnügyi N yilvántartó Osztályt 2-es adatlapon 
kell értesíteni.
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A 2-es adatlapon fel kell tün tetn i az operatív feldolgo
zás, illetőleg a veszélyes bűnöző dosszié számát, vala
m int — a körözött szerepének megfelelően — "körözés 
veszélyes bűnöző ellen" , vagy "körözés operatív feldol
gozás alatt álló személy ellen" szövegű megjegyzést is.

Ha az operatív feldolgozást befejezték, a veszélyes bű
nözőt a nyilvántartásból törölték, az adatgyűjtést a to
vábbiakban az általános szabályoknak megfelelően kell 
folytatni. Erről a Bűnügyi N yilvántartó Osztályt az i) 
alpontban m eghatározottak szerint tájékoztatni kell.

h) Az elrendelésre jogosult vezető (a személyben rejlő 
társadalm i veszélyesség, a körözés oka és súlya m érle
gelésével) differenciáltan dönthet az adatgyűjtés kez
deményezéséről, ha a körözést:
— külföldi személy ellen, külföldi hatóság m egkere

sése alapján;
— tartás elmulasztása m iatt;
— nevelő, illetve javítóintézetből történt szökés m iatt;
— vétségi eljárás alatt álló szökésben levő elfogása 

érdekében;
— kötelező intézeti gyógykezelés a la tt álló alkoholista 

szökése m iatt;
— szabadságvesztés büntetésből végleg vagy feltétele

sen szabadult és ism eretlen helyen tartózkodó fel
kutatása végett;

— rendőrhatósági kényszerintézkedési eljárás vagy an
nak hatálya alatt állóval szemben;

— bíróság, ügyészség vagy hivatásos pártfogó megke
resése alapján;

— a M agyar Néphadsereg, más fegyveres testü let tag
jai, vagy a Varsói Szerződés tagállam ainak hazánk
ban tartózkodó eltűnt katonái felkutatása

céljából adták ki.

Felsőbb szintű bűnügyi szerv vezetője — célszerűségi 
vagy egyéb okból — alárendelt szervtől az adatgyűjtést 
magához vonhatja alacsonyabb szintű szervet adat
gyűjtés kezdeményezésére, folytatására u tasíthatja.

— 44 —

ÁBTL - 4.2 - 50 - 15/2/1984 /44



i) Elfogató parancs alapján kezdem ényezett adatgyűjtést
— ha a körözés alapját képező bűncselekmény elévült 
és a körözött személy nem került elő — a továbbiak
ban az e ltűnt felkutatása érdekében kell folytatni.
Az adatgyűjtésben történ t változásokról a rendszeresí
te tt "ADATLAP"-pal a Bűnügyi N yilvántartó Osztályt 
értesíteni kell.

j) Az adatgyűjtést folytató nyomozó parancsnoka, a felet
tes bűnügyi szerv az operatív tevékenységet ellenőriz
ni köteles. A különböző szintű bűnügyi szervek által 
kezdem ényezett és folyam atban levő adatgyűjtések 
anyagát — a nyitástól szám ított 6 hónap után, illetve a 
további utasítás szerint — revízióra kell felterjeszteni 
a BM ORFK I— 1. Osztályára.

k) Az adatgyűjtést be kell fejezni:
— ha a körözés elrendelésének oka megszűnt;
— az elfogatóparanccsal kibocsátott körözés esetén 

a körözés alapját képező bűncselekmény elévülésé
nek határnapjával;

— eltűnt személy felkutatása, ism eretlen holttest azo
nosítása céljából kiadott körözések esetében az el
tűnés napjától, vagy a körözés kibocsátásának idő
pontjától szám ított 20 év elteltével;

— am ennyiben elfogatóparanccsal körözöttet később 
eltűntként kell kutatni, az adatgyűjtés határidejébe 
az addig eltelt időt be kell szám ítani;

— am ennyiben m egkerült körözött, vagy holtan talált 
ism eretlen személy esetében gyanú m erül fel, hogy 
ism eretlen tettes bűncselekm ényt követett el, az 
adatgyűjtés (ennek hiányában a rendelkezésre álló 
körözési anyagok) felhasználásával operatív feldol
gozást kell kezdeményezni.

l) Az eltűn t személy kutatására kezdem ényezett adat
gyűjtés befejezésekor a bejelentőt vagy hozzátartozóját 
értesíteni kell.
Felkutatást, vagy elfogást követően a továbbiakban a 
Rendőrség Körözési M unkájának Szabályzata és a Be. 
szerint kell eljárni.
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m) Az adatgyűjtés befejezése előtt összefoglaló jelentést 
kell készíteni, amely tartalm azza:
— rendelkezésre álló adatokat;
— a körözés vagy elfogás elrendelőjének megnevezé

sét;
— az elfogás, illetve felkutatás érdekében te tt nyílt 

és operatív intézkedéseket;
— az adatgyűjtő lezárásának m ódját;
— az elszámoltatás és a felderítő tevékenység tapasz

talatait;
— a további intézkedések szükségességének megjelö

lését.
Az engedélyezésre, illetve lezárásra jogosult parancs
nok az adatgyűjtés befejezésének tényét az összefog
laló jelentésre rájegyzi.

n) Az adatgyűjtés befejezése utáni további intézkedések:
— a körözött személyeket mind a helyi, mind az or

szágos nyilvántartásokból a körözés visszavonásával 
egyidőben töröltetni kell;

— a befejezett adatgyűjtőből a további körözési munka 
elősegítése céljából hasznosíthatónak ítélt adatokat 
az operatív helyzet értékelésénél fel kell használni.

o) A befejezett adatgyűjtő irattározására a TÜK-szabály
zat rendelkezései az irányadók.

p) Az adatgyűjtésekben szükséges megkeresési és egyéb 
kérdésekben a 12/1982. BM sz. paranccsal kiadott sza
bályzat VI. fejezetét kell értelem szerűen alkalmazni.

IV.

AZ OPERATÍV FELDOLGOZÁS

Sz. 28. Az operatív feldolgozás a bűncselekmény és a bű
nösség alapos gyanújának megállapítására irányuló 
titkos nyomozás, amely biztosítja a rejtett bűncselek
mények történeti tényállásának és bizonyítékainak
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feltárását, az előkészületben levő vagy megkezdett 
bűncselekmények megakadályozását, az ismeretlen el
követők leplezésével és elfogásával felelősségre voná
sukat, az elkövetés okainak megállapításával és kikü
szöbölésükre tett javaslatokkal a hasonló bűncselek
mények megelőzését.

Vhu. 168. Az operatív feldolgozás titkos nyomozás, melynek 
folyam atában a nyomozó a gyanú szintjén álló történeti 
tényállást a szabályzatban m eghatározott operatív erők, 
eszközök és módszerek alkalmazásával az alapos gyanú 
szintjére emelve a büntetőeljárás-jogi vagy más nyílt in
tézkedések feltételét m egterem ti.

Vhu. 169. Az operatív feldolgozás államtitok. Erre tekintettel 
rögzíteni kell azon személyek körét, akik az anyagba be
tekintettek. Az operatív feldolgozást tanulmányozó sze
mélyekről szóló kim utatás a következőket tartalm azza:
a) név, rendfokozat, beosztás;
b) a betekintés célja és időpontja;
c) a jogosultság megnevezése (nyílt parancs, elöljárói en

gedély stb.).

Sz. 29. Az operatív feldolgozást határozattal kell elren
delni. Operatív feldolgozás elrendelése — az ügy jelle
gétől függően — a nyílt eljárással párhuzamosan vagy 
ennek eredménytelen lezárása után — a mellékletben 
felsorolt bűncselekmények esetében kötelező.
A BM országos rendőr-főkapitány bűnügyi helyettese 
a mellékletet — a mindenkori bűnügyi operatív hely
zetnek megfelelően — módosíthatja.
A mellékletben nem szereplő bűncselekmények eseté
ben az engedélyezésre jogosult parancsnok önállóan 
dönt az operatív feldolgozás elrendeléséről.

Vhu. 170. Az operatív feldolgozást határozattal, a szabályzat 
29. pontjára való hivatkozással kell elrendelni.

Vhu. 171. A határozat — amely rendelkező részből és indoko
lásból áll — tartalm azza:
a rendelkező részben
a) a személy megnevezését és személyi adatait;
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b) a nyitás alapjául szolgáló bűncselekmény megjelölését 
és a rögzített tényállás forrását;

c) a sérte tt (természetes vagy jogi személy) pontos meg
nevezését (rövidítés nem használható);

az indokolás részben
a) a rendelkezésre álló tényállás rövid leírását;
b) ny ílt eljárással párhuzam osan folytatott operatív fel

dolgozás esetén a nyomozás elrendelés számát és idő
szakát;

c) nyomozás m egszüntetés u tán elrendelt operatív feldol
gozásnál az elrendelés és m egszüntetés idejét, a meg
szüntetés okát, az ügyirat számát;

d) az operatív feldolgozás célszerűségének indokolását.

Vhu. 172. A határozat két példányban készül, melyhez csatolni 
kell a szabályzat 41. pontjában felsorolt kötelező anya
gokat.

Vhu. 173. Az operatív feldolgozás elrendelésére a szabályzat 
31—36. pontjaiban m eghatározottakra figyelemmel, a sza
bályzat 30. pontjában felsoroltak jogosultak.

Vhu. 174. A jóváhagyott határozat eredeti példányát a BM 
ORFK Bűnügyi Csoportfőnökség szakterület szerinti ille
tékes osztályára kell felterjeszteni, másolat a dossziéba 
kerül.

Vhu. 175. Az operatív feldolgozás elrendelése a szabályzat kö
telező rendelkezésein és parancsnoki mérlegelésen ala
pulhat.
Az operatív feldolgozás elrendelése a nyomozás elrendelé
se előtt, a nyomozással párhuzamosan, a nyomozás befeje
zése után, a büntetésvégrehajtás időszakában (szabadság- 
vesztés büntetési-nem  alkalmazása esetén) történhet.

Vhu. 176. Az operatív feldolgozás elrendelésének kötelező ese
tei:
a) a szabályzat m ellékletében felsorolt bűncselekm ények

nél, ha:
— az ügy jellege ezt indokolja,
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— a nyílt nyomozás eredm ényre nem vezetett (az el
követő ism eretlen m aradt vagy a nyomozást bizo
nyítottság hiányában kellett megszüntetni),

b) a sorozatban elkövetett szándékos bűncselekmények 
esetében.

Vhu. 177. Az ügy jellegének megítélésénél különösen az alábbi 
tényezőket kell figyelembe venni:

a) a bűncselekm ényt huzamosabb időn át szervezetten, 
bűnszövetségben valósították-e meg;

b) a nyomozás elrendelésekor az elkövető ism eretlen 
volt-e vagy sem ;

c) az elkövetés bonyolultságát tekintve a nyílt nyomozás
tól várható-e az ügy teljes körű felderítése;

d) az elkövetők módszerei, további bizonyítékok felkuta
tása, a kár m egtérítésének biztosítása igényli-e az ope
ratív  erők, eszközök, módszerek alkalmazását.

Vhu. 178. Nem kötelező a m ellékletben felsorolt bűncselekmé
nyek esetében sem az operatív feldolgozás elrendelése, 
ha:
a) a bűncselekmény elkövetője ism ert;
b) az elkövetési mód egyszerű;
c) a nyílt nyomozástól a teljeskörű felderítés várható;
d) az okozott kár m egtérítése biztosított.

A felsorolt tényezők az operatív feldolgozás mellőzésének 
együttes feltételei.

Vhu. 179. Az előző pontban tárgyalt mérlegelési lehetőség a 
sorozatban elkövetett szándékos bűncselekm ényekre nem 
vonatkozik.

Vhu. 180. Operatív feldolgozássá történő átm inősítés kötelező, 
ha az operatív adatgyűjtésben folytatott ellenőrző tevé
kenység bűncselekmény gyanúját állapította meg.

Vhu. 181. A kötelező eseteken kívül az operatív feldolgozások 
elrendelésének kérdésében az engedélyezésre jogosult pa
rancsnok önállóan dönt.
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Sz. 30. Az operatív feldolgozás elrendelésére jogosultak:
a) a belügyminiszter,
b) a belügyminisztériumi államtitkár,
c) a közbiztonsági miniszterhelyettes,
d) a BM országos rendőr-főkapitány bűnügyi helyet

tese,
e) a BM ORFK I—1., 2., 3. osztály vezetői,
f) a rendőr-főkapitányok,
g) a rendőr-főkapitányok közbiztonsági (bűnügyi) he

lyettesei,
h) a rendőr-főkapitányságok II/I—1., 2., 3., a BRFK 

II/I—5. osztályainak vezetői,
i) a rendőrkapitányságok vezetői,
j) a rendőrkapitányságok bűnügyi osztályvezetői.

Vhu. 182. Az engedélyezési jogkörök át nem ruházhatók.

Vhu. 183. Az engedélyezésre jogosult vezető hatáskörét — 
tartós távolléte esetén — elöljárói által kijelölt helyettese 
gyakorolhatja.

Vhu. 184. Az operatív feldolgozás során igénybe vett operatív 
erők, eszközök, módszerek alkalmazásának engedélyezésé
re az ezekre vonatkozó külön parancsokban, illetve a vég
rehajtási utasításban m eghatározott vezetők jogosultak, 
függetlenül attól, hogy az adott operatív feldolgozás el
rendelése milyen szinten történt.

Sz. 31. Az operatív feldolgozás általános elrendelési joga 
a 30. e), h), i) és j) alpontokban megjelölt vezetőket 
illeti meg, a fogdában és a büntetésvégrehajtási inté
zetekben folytatott operatív felderítő munka szabá
lyozásánál tett kivételekkel.

Vhu. 185. Az operatív feldolgozás általános elrendelési joga a 
BM ORFK I— 1., 2., 3. osztályok vezetőit, a megyei (buda
pesti) rendőr-főkapitányságok II/I— 1., 2., 3. osztályok ve
zetőit, a BRFK II/I—5. Osztály vezetőjét, a rendőrkapi
tányságok vezetőit és a rendőrkapitányságok bűnügyi osz
tályvezetőit illeti meg.
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Vhu. 186. Azokon a rendőrkapitányságokon, ahol a bűnügyi 
szolgálat nem osztályszervezésű, o tt a "bűnügyi osztály- 
vezető" fogalma ala tt a bűnügyi szolgálat m indenkori ki
nevezett vezetőjét kell értelm ezni. Ennek hiányában vagy 
tartós távollétében az operatív feldolgozás elrendelésével 
kapcsolatos hatáskört a kapitányság vezetője gyakorolja.
Sz. 32. Az operatív feldolgozás elrendelésekor figyelem

mel kell lenni a 008/ 1966. sz. belügyminiszteri utasí
tás rendelkezéseire.

Sz. 33. A 008/1966. számú belügyminiszteri utasítás 5. 
pontjában szereplő esetekben elrendelésre a rendőr- 
főkapitány jogosult. Ha az utasítás által előírt tájé
koztatási kötelezettség a rendőrkapitányt terheli, az 
operatív feldolgozás engedélyezése is hatáskörébe tar
tozik.

Vhu. 187. A 008/1966. sz. BM utasítás 1. és 5. pontja értelm é
ben az operatív feldolgozást folytató szerv vezetőjét az 1. 
pont esetében felterjesztési, az 5. pont esetében pedig tá
jékoztatási kötelezettség terheli. Mindez nem vonatkozik 
arra  az esetre, ha a főkapitány közbiztonsági (bűnügyi) 
helyettesének utasítása alapján a bűnügyi szerv államel
lenes bűncselekmény, illetve az állambiztonsági szervek 
hatáskörébe tartozó ügyben folytat operatív feldolgozást.
Sz. 34. A BM országos rendőr-főkapitány bűnügyi he

lyettese engedélyezi — a BM III. Főcsoportfőnökség 
szerveivel történt egyeztetés után — az egyházi sze
mélyekkel kapcsolatos operatív feldolgozást.

Vhu. 188. Egyházi személyek ala tt kell érteni a M agyar Nép- 
köztársaság területén működő, az állam által elism ert egy
házak és felekezetek papi, vagy prédikátori tevékenységet 
gyakorló személyeit, az illegális vallási szekták országos 
vezetőit és körzetszolgáit is.
Sz. 35. A rendőr-főkapitány közbiztonsági (bűnügyi) he

lyettese az engedélyező azokban az ügyekben, ame
lyeknek nyomozása nem tartozik a bűnügyi szervek 
hatáskörébe, de az operatív feldolgozás indokolt.

Vhu. 189. Azokban az ügyekben, amelyek az állambiztonsági 
szervek hatáskörébe tartoznak, a rendőr-főkapitány köz- 
biztonsági (bűnügyi) helyettese csak a főkapitány állam-
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biztonsági helyettesének kifejezett és írásos kérésére ren
delheti el az operatív feldolgozást. Az elrendelő határozat
ban meg kell jelölni azt a bűnügyi szervet, amely az ope
ratív  feldolgozást végrehajtja, továbbá az állambiztonsági 
szerv részéről azt a személyt, aki a kapcsolattartásra, illet
ve az operatív feldolgozás anyagába való betekintésre jo
gosult.

Vhu. 190. Kellően nem ellenőrzött adatokra alapozott, vagy 
operatív lehetőség hiányában az ilyen kérelem  visszauta
sítható.

Vhu. 191. A közlekedésrendészeti szervek hatáskörébe tartozó 
ügyekben szükségessé váló operatív feldolgozás lefolyta
tására a főkapitány közbiztonsági (bűnügyi) helyettese az 
általa aláírt határozatban kijelöli azt a bűnügyi szervet, 
amely a továbbiakban az operatív feldolgozás lefolytatá
sáért és az együttm űködés megszervezéséért felelős.

Sz. 37. Az operatív feldolgozás határideje két alkalommal 
— 6—6 hónappal — meghosszabbítható. A hosszab
bítás engedélyezése indokolt írásbeli javaslatra törté
nik.

Sz. 38. A határidő meghosszabbítására jogosultak

a) első alkalommal:
— a rendőrkapitányok, ha az operatív feldolgozás 

elrendelését a 30. j),
— a rendőr-főkapitányok közbiztonsági (bűnügyi) 

helyettesei, ha az elrendelést a 30. h), i),
— a rendőr-főkapitány, amennyiben az elrendelést 

a 30. f), g),
— a BM országos rendőr-főkapitány bűnügyi he

lyettese, ha az elrendelést a 30. d), e)
alpontokban meghatározott vezetők engedélyezték;

b) második alkalommal:
— a rendőr-főkapitány közbiztonsági (bűnügyi) he

lyettese, ha az elrendelést a 30. j),
— a rendőr-főkapitány, ha az operatív feldolgozás 

elrendelését a 30. h) és i) alpontokban;
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— a BM országos rendőr-főkapitány bűnügyi he
lyettese, ha az elrendelést a 30. e) és g),

— a közbiztonsági miniszterhelyettes, ha az elren
delést a 30. d) és f)

alpontokban megjelölt vezetők engedélyezték.
c) Indokolt esetben az operatív feldolgozás határide

jének minden további meghosszabbítása a közbiz
tonsági miniszterhelyettes hatáskörébe tartozik.

d) A belügyminiszter, a belügyminisztériumi államtit
kár és a közbiztonsági miniszterhelyettes által el
rendelt operatív feldolgozások határidejének első és 
minden további meghosszabbítását az elrendelő ve
zető engedélyezi.

Vhu. 192. Az operatív feldolgozás határidejének meghosszabbí
tása indokolt írásbeli előterjesztésre történik, amely a kö
vetkezőket tartalm azza:

a) a kérelem előterjesztése,

b) az addig m egállapított tényállás leírása,

c) azoknak a további feladatoknak a megjelölése, ame
lyek az operatív feldolgozás határidejének hosszabbí
tását szükségessé teszik.

Az előterjesztéshez csatolni kell az operatív feldolgozás 
dossziéját.

Sz. 39. A szándékos élet elleni, továbbá a kiemelkedően 
nagy társadalmi veszélyességű egyéb bűncselekmé
nyek ismeretlen elkövetőinek felderítésére kezdemé
nyezett operatív feldolgozás határideje a tettes kilété
nek megállapításáig, elfogásáig, illetve az adott bűn- 
cselekmény elévüléséig;
az ilyen bűncselekmények szökésben levő elkövetői
nek elfogása érdekében folytatott operatív feldolgo
zás a kiszabott büntetés végrehajthatóságának elévü
léséig tart. Minden ilyen operatív feldolgozásról éven
ként értékelő, tájékoztató jelentést kell felterjeszteni 
a BM országos rendőr-főkapitány bűnügyi helyettesé
nek.
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E bűncselekmények körére az operatív feldolgozás kö
telező eseteit felsoroló melléklet és a sorozatosan elkö
vetett bűncselekményre vonatkozó megjegyzés az 
irányadó.

Vhu. 193. Az évenkénti értékelő jelentést két példányban kell 
elkészíteni. M indkét példány a BM ORFK I. csoportfőnö
kének terjesztendő fel. A felterjesztett jelentés másodpél
dánya észrevételezés, láttam ozás és visszaküldés után az 
operatív feldolgozás dossziéjában helyezendő el, az eredeti 
példányt a szakterületileg illetékes osztálynál levő opera
tív feldolgozást elrendelő határozathoz kell csatolni.
Újszülött sérelm ére elkövetett emberölések tárgyában 
nyito tt operatív feldolgozás az elrendelés jóváhagyására 
jogosult parancsnok engedélyével lezárható és irattároz
ható, ha a konkrét operatív helyzetből fakadóan m ár to
vábbi eredm ény nem várható.

Sz. 40. Amennyiben az operatív feldolgozás eredménye
ként nyomozást rendeltek el, illetve az ismeretlen el
követőt felderítették vagy elfogták, és a vizsgálat idő
szakában szükséges az operatív felderítő munka, az 
operatív feldolgozás határideje minden további intéz
kedés nélkül a nyomozás befejezéséig tart.

Vhu. 194. A szabályzat 40. pontjában m eghatározottak vonat
koznak azokra az esetekre is, amikor az operatív szerv 
részleges realizálást ha jt végre.

Sz. 41. Az operatív feldolgozást elrendelő határozathoz 
csatolni kell:

a) az operatív feldolgozást megelőző operatív adatgyűjtés 
teljes anyagát;

b) az A, B, C, D és F adattárból, a környezettanulmá
nyok és figyelési anyagok nyilvántartásából beszer
zett adatokat;

c) a 2. számú adatlapokat;
d) ha a tettes ismeretlen volta miatt vagy bizonyított

ság hiánya miatt megszüntetett büntető ügyben 
utólag kerül sor operatív feldolgozás elrendelésére, 
a nyomozást megszüntető határozatot;

e) az operatív feldolgozás tervét.
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Vhu. 195. Abban az esetben, ha az operatív feldolgozás elren
delésének alapja rendszabály vagy "K " ellenőrzés anyaga, 
úgy a forrás megjelölése nélkül, a határozatban kell h ivat
kozni a rendszabály vagy "K "  ellenőrzés anyagában levő 
operatív tényekre.

Vhu. 196. A 2. sz. adatlap a la tt az "Adatlap operatív felderítés 
alá vont személyről" című nyom tatvány értendő.

Vhu. 197. Az operatív feldolgozás terve a következőket ta r
talmazza:

a) a terv készítésének időpontjában m egállapított, a 
konkrét operatív ügy körülm ényeivel kapcsolatba hoz
ható bűnügyi operatív helyzetet,

b) a feldolgozás alá vont ügy rendelkezésre álló adatokból 
leszűrt tényállását,

c) az operatív feldolgozás konkrét célját, az operatív fel
dolgozás során végrehajtandó feladatokat, ezek h a tá r

idejét és a végrehajtásért felelős személyek m egne
vezését,

d) a felhasználni kívánt operatív erőket, eszközöket, mód
szereket, ezek koncentrálásának, összehangolásának és 
kom binatív alkalmazásának módját.

Vhu. 198. A tervet az operatív feldolgozást folytató nyomozó 
készíti el. Jóváhagyására az elrendelésre jogosult parancs
nok, am ennyiben a terv  olyan operatív módszerek és esz
közök alkalm azását írja elő, amely ennek engedélyezési 
hatáskörét m eghaladja, úgy a külön parancsokban m egha
tározott vezető jogosult.

Sz. 42. Az operatív feldolgozás tervének jóváhagyására 
az elrendelést engedélyező parancsnok jogosult.

Vhu. 199. A szabályzat 42. pontja az általános esetekre vonat
kozik. Ezt a végrehajtási utasítás előbbi pontjával együt
tesen kell értelmezni.

Sz. 43. Az operatív feldolgozás felfüggeszthető, ha:
a) az operatív feldolgozás realizálása valamely külső 

szerv vizsgálatának függvénye;
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b) olyan körülmény áll fenn, amely az operatív fel
dolgozás folytatását tartósan gátolja.

Vhu. 200. Az operatív feldolgozás felfüggesztése az ügyben 
folytato tt operatív tevékenység időleges szüneteltetése.

Vhu. 201. Külső szerv vizsgálata a la tt a rendőrséggel szerveze
ti kapcsolatban nem álló szaktanácsadók, szakértők és ál
lami, társadalm i funkciójukból adódóan tényfeltáró vizs
gálat lefolytatására jogszabály által feljogosított szervek 
tevékenységét kell érteni.

Vhu. 202. Az operatív feldolgozást tartósan gátló körülm ény
nek nem lehet m inősíteni azokat a körülm ényeket, ame
lyek a feldolgozást végző szervvel, vagy személlyel kap
csolatosak.

Ilyen esetekben felfüggesztésnek nincs helye és a feldol
gozást engedélyező parancsnok köteles kijelölni azt a sze
mélyt, aki a felderítő tevékenységet tovább folytatja. 
Gátló körülm ény esetén sincs helye felfüggesztésnek, ha 
az operatív feldolgozásban ez a la tt az idő ala tt operatív 
rendszabályt alkalmaznak.

Sz. 44. Az operatív feldolgozás felfüggesztése írásbeli ha
tározattal történik. Ezt az elrendelésre, illetve az adott 
időpontban a határidő meghosszabbítására jogosult 
parancsnok hagyja jóvá. A felfüggesztés ideje legfel
jebb 3 hónap, amely az operatív feldolgozásra meg
szabott határidőbe nem számít bele. A felfüggesztés 
időtartama nem hosszabbítható meg. Az operatív fel
dolgozást folytatni kell, mihelyt a felfüggesztés oka 
megszűnt.

Vhu. 203. A felfüggesztést elrendelő határozat tartalm azza:

a) az eddig m egállapított tényállást,

b) az operatív feldolgozás folytatását gátló körülm énye
ket,

c) a felfüggesztés kezdő időpontját,

d) az engedélyező parancsnok jóváhagyó aláírását.
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Vhu. 204. A határozatot az operatív feldolgozást végző nyomo
zó készíti el, aki jóváhagyás után ezt a tényt a szerv nap
ló-nyilvántartásában rögzíti és a bűnügyi operatív felde
rítő m unka statisztikai szabályzatának 7. pontja szerint a 
statisztikai adatlapon jelenti.

Vhu. 205. A felfüggesztés után további felderítő m unka kezde
te a g á t ló körülm ény megszűnéséről szóló jelentés dátuma, 
vagy a külső szerv vizsgálati anyagának az operatív fel
dolgozás dossziéjába való lerakásának időpontja.
Az operatív feldolgozás határideje a továbbiakban ettől 
az időponttól folytatódik.

Vhu. 206. Am ennyiben a gátló körülm ény a felfüggesztés idő
tartam a a la tt nem szűnik meg, úgy az operatív feldolgo
zás további folytatására a rendelkezésre álló erők, eszkö
zök, módszerek és az együttm űködés alapelvének figye
lembevételével további intézkedéseket kell tenni.

Sz. 45. Az operatív feldolgozás lezárása befejezéssel és 
megszüntetéssel történhet.

Vhu. 207. A befejezés és a m egszüntetés a la tt egyaránt az ope
ratív  feldolgozás realizálását értjük.

Vhu. 208. A realizálás a bűnügyi szerveknek az a tevékeny
sége, melynek keretében az operatív felderítés folyamán 
beszerzett adatok alapján, nyílt úton intézkedéseket tesz
nek, vagy azokat egyéb módon hasznosíthatják.

Vhu. 209. A realizálás m ódjának m eghatározása és végrehaj
tása a felderítést folytató és a hatáskörrel, illetékességgel 
bíró vizsgálati szervek együttes kötelezettsége.

Vhu. 210. A realizálás lehet teljes és részleges.
a) Teljes realizálás az operatív feldolgozás során beszer

zett bizonyítási anyagok m aradéktalan, nyílt felhaszná
lása és a felderítés alá vont személyek teljes körének 
felelősségre vonása.

b) Részleges a realizálás akkor, ha egyes, felderítés alá 
vont személyek ellen, nem vagy csak a későbbi idő
pontban történik nyílt intézkedés.
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Vhu. 211. Részleges realizálásra kerülhet sor:

a) súlyos bűncselekmény megakadályozására,

b) egyes személyek szökése, halála esetén,

c) hálózati személy kivonása, beszervezése m iatt,

d) egyéb operatív vagy taktikai érdekből.

Vhu. 212. Kivonás a la tt azt kell érteni, hogy a hálózati sze
mély az operatív felderítésből tevékenységének leleple
ződése nélkül kerü lt ki.

Vhu. 213. A kivonásra sor kerülhet a realizálás előtt, a reali
záláskor és a realizálás után.
A kivonás gyakorlati végrehajtása kombinációval, vagy 
term észetes helyzet felhasználásával történhet.

Vhu. 214. A realizálást az operatív feldolgozás tényanyagát fel
ölelő összefoglaló jelentésre alapozott realizálási terv 
alapján kell végrehajtani.

Vhu. 215. A realizálási terv  tartalm azza:

a) az operatív feldolgozásban m egállapított tényállást,

b) annak megjelölését, hogy a realizálás m ire terjedjen ki,

c) a realizálás alkalmával foganatosítandó intézkedések 
megnevezését, a végrehajtás m ódját, sorrendjét, idejét 
és a feladat teljesítéséért felelőseket,

d) az intézkedés alapjául szolgáló term észetes helyzetet, 
vagy a mesterségesen létrehozandó körülm ényt, illetve 
ennek kialakítási módját,

e) annak meghatározását, hogy a realizálás folyam atában 
operatív erő, eszköz, módszer alkalmazása szükséges-e, 
ha igen, akkor melyek ezek és m ilyen célt szolgálnak,

f) az együttm űködő szervek megjelölését és feladatait,
g) a hálózati személy vagy más operatív erő kivonásának 

m ódját és idejét,
h) a szükséges személyi erők és technikai feltételek meg

jelölését,
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i) az előállított személyek kihallgatásának taktikáját, őri
zetbevételük szükségességét és a fogdába helyezésük 
rendjét,

j) a vizsgálat m egindítására te tt taktikai javaslatokat.

Vhu. 216. A realizálási tervet az operatív és a vizsgálati szerv 
m egbízottjai írják alá. Jóváhagyására az operatív feldol
gozás elrendelője jogosult.

Sz. 46. Az operatív feldolgozás befejezhető, ha:
a) büntető feljelentést tettek, illetve a nyomozást el

rendelték;
b) az ismeretlen elkövetőt felderítették, az elfogató

parancs hatálya alatt állót elfogták;
c) az operatív feldolgozásnak az állambiztonsági szer

vek részére történő átadására intézkedtek;
d) gazdasági bírság kezdeményezésére tettek javas

latot;
e) tárgyi eljárást kezdeményeztek.

Vhu. 217. Büntető feljelentéssel fejeződik be az operatív fel
dolgozás, ha annak tárgyában — az operatív szerv által 
alkalm azott valam ilyen kombináció alapján — külső szerv 
büntető feljelentést te tt és ennek alapján nyomozást ren
deltek el.

Vhu. 218. Nyomozás elrendelésével akkor fejeződik be az ope
ratív  feldolgozás, ha az operatív szerv büntető feljelenté
sére vagy a vizsgálati szerv rendelt el nyomozást, vagy azt 
saját hatáskörében folytatja le.

Vhu. 219. Gazdasági bírság indítványozására javaslattételnek 
e pont alapján csak akkor van helye, ha az operatív fel
dolgozás adatai alapján a célszemély büntetőjogi felelőssé
ge nem állapítható meg.

Vhu. 220. Tárgyi eljárásra te tt kezdeményezéssel kell befejez
ni az operatív feldolgozást, ha a büntetőeljárás m egindítá
sának törvényi akadálya áll fenn, de jogszabály szerint 
elkobzásnak, vagyon elkobzásnak és az okozott kár meg
térítésének van helye.
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Vhu. 221. Am ennyiben a tárgyi eljárás szükségessége fennáll, 
de a nyomozás elrendelésének nincs törvényi akadálya, 
akkor az operatív feldolgozást a 46/a) pont alapján kell 
befejezni.

Sz. 47. Az operatív feldolgozás megszüntetése történhet
intézkedéssel és intézkedés nélkül.

Sz. 48. Az operatív feldolgozást intézkedéssel kell meg
szüntetni, ha:
a) a cselekmény szabálysértés;
b) az elkövető felelőssége nem büntetőjogi, hanem 

egyéb jellegű;
c) rendőrhatósági kényszerintézkedést alkalmaztak;
d) a büntetőjogi felelősségre vonásnak törvény szerin

ti akadálya áll fenn, de az ügyben egyéb intézke
dést tettek;

e) az operatív feldolgozás anyagát beszervezésre hasz
nálták fel;

f) megelőző intézkedést tettek.

Vhu. 222. Am ennyiben az operatív feldolgozás során szabály- 
sértés állapítható meg, úgy az összefoglaló jelentés elké
szítését követően szabálysértési feljelentést kell tenni az 
eljárásra illetékes és hatáskörrel bíró hatósághoz.

Vhu. 223. Az "egyéb jellegű felelősség" fogalma ala tt általá
ban m unkajogi felelősséget kell érteni. Az összefoglaló je
lentés elkészítése után az illetékes szerv fegyelmi hatás
körrel bíró vezetőjét átiratban kell értesíteni a fegyelmi 
eljárás alapjául szolgáló tevékenységről vagy m ulasztás
ról, illetve ennek nyílttá  tehető bizonyítékairól.

Vhu. 224. Az összefoglaló jelentés elkészítését követően a vo
natkozó jogszabályokban m eghatározottak szerint a rend
őri felügyelet alá helyezésre, a k itiltásra és k iutasításra el 
kell készíteni a szükséges javaslatot, azt a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező igazgatásrendészeti szervek ve
zetőjének meg kell küldeni.

— 60 —

ÁBTL - 4.2 - 50 - 15/2/1984 /60



Vhu. 225. Az előző pontokban felsorolt intézkedésre te tt javas
lat aláírására a bűnügyi szerv vezetője jogosult.

Vhu. 226. A büntethetőséget kizáró, illetve megszüntető okok 
közül az operatív feldolgozás m egszüntetésének alapja 
csak a gyerm ekkor és a kóros elm eállapot lehet.

Vhu. 227. Az operatív feldolgozás m egszüntetését követően a 
gyerm ekkorú elkövető érdekében védő-óvó intézkedésre, 
alkoholistáknál, kábítószer-élvezőknél, kóros elmeállapo
túaknái a megfelelő gyógyító eljárásra kell javaslatot ten 
ni.

Vhu. 228. Am ennyiben az operatív feldolgozás anyagát beszer
vezésre használták fel, úgy annak anyagát a hálózati dos
szié személyi részében kell elhelyezni.

Vhu. 229. Az összefoglaló jelentés elkészítése u tán javaslatot 
kell készíteni a megelőző intézkedésekre. Ezek a követ
kezők lehetnek:

a) figyelmeztető levél az állami-, társadalm i-, gazdasági 
szerv, illetve magánszemély részére, amelyben a köz- 
biztonság szempontjából nem kívánatos jelenségekre, 
vagyonvédelmi hiányosságokra, az operatív szerv fel
hívja a figyelmet,

b) a közrend szempontjából nem kívánatos, gyanús te
vékenységet folytató csoport bomlasztása,

c) bün tete tt előéletű személy más m unkakörbe való he
lyeztetése,

d) nyomozóportya, közbiztonsági járőrszolgálat adott te
rületen való koncentrálása, sűrítése,

e) rendőrhatósági figyelm eztetésben való részesítés.

Sz. 49. Intézkedés nélkül kell megszüntetni az operatív 
feldolgozást, ha:
a) az elkövetett cselekmény nem bűncselekmény;

b) az ismeretlen elkövetőt nem tudták felderíteni;
c) a bizonyításhoz szükséges adatokat az operatív fel

dolgozás nem biztosította;
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d) büntethetőséget kizáró ok vagy megszüntető ok áll 
fenn és jellegénél fogva intézkedés nem szükséges;

e) az elkövető véglegesen külföldre távozott és a bün
tetőeljárás megindítása, vagy egyéb intézkedés fo
ganatosítása célszerűtlen;

f) az operatív feldolgozás realizálása az operatív erők, 
eszközök vagy módszerek dekonspirációját eredmé
nyezné;

g) egyéb ok miatt szükséges.

Vhu. 230. A büntethetőséget kizáró vagy megszüntető ok fel
derítés során történő m egállapítása esetén a feldolgozást 
intézkedés nélkül kell megszüntetni, ha nincs lehetőség 
megelőző vagy egyéb rendőri intézkedésre, tárgyi eljárás
ra, polgári jogi igény érvényesítésére, egyéb igazgatási 
eljárás lefolytatására vagy ezekre vonatkozó javaslatté
telre.

Vhu. 231. Az elkövető végleges külföldre távozása alatt a Ma
gyar Népköztársaság területének végleges, jogszerű elha
gyását kell érteni.

Vhu. 232. Am ennyiben az operatív feldolgozás során a célsze
mély fenti szándéka bizonyíthatóan ism ertté válik  a vele 
kapcsolatos realizálást a lehetőségekhez képest soron kí
vül végre kell hajtani.

Vhu. 233. Az operatív feldolgozást "egyéb okra" hivatkozással 
intézkedés nélkül kell megszüntetni, ha olyan célszemély 
válik ism ertté, aki a 008/1966. sz. BM utasítás 1. pontjá
nak hatálya alá esik és a belügym iniszter hozzájárulását 
az illetékes szerv nem kapta meg vagy a bűnügyi operatív 
helyzet — különös tekintettel a társadalm i, gazdasági kö
rülm ényekre — az operatív feldolgozás realizálását nem 
indokolja.

Sz. 50. Az intézkedés nélküli megszüntetések 49. a), b),
c), f) alpontok szerinti eseteiben az operatív feldolgo
zást végző szerv vezetője köteles megvizsgálni az 
eredménytelenség okát és intézkedni ennek megszün
tetésére.
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Vhu. 234. A szabályzat jelzett alpontjai alapján a törvényes
ség, a konspiráció és a célszerűség alapelveinek érvénye
sülését kell megvizsgálni, m elynek eredm ényét parancs
noki feljegyzés form ájában a dossziéban kell elhelyezni.

Sz. 51. Az operatív feldolgozás lezárása az engedélyező 
parancsnok állal jóváhagyott határozattal történik.

Vhu. 235. Az operatív feldolgozást lezáró határozatot a nyomo
zó egy példányban készíti el, am elyet a feldolgozást enge
délyező parancsnok hagy jóvá.

Vhu. 236. Az operatív feldolgozás befejező határozata az ügy 
tényszerű megjelölését és a szabályzat megfelelő pontjára 
való hivatkozást tartalmazza.

Sz. 52. Az operatív feldolgozás lezárásakor összefoglaló 
jelentésben elemezni és értékelni kell a feldolgozás 
eredményét, az erők, eszközök és módszerek alkalma
zását, illetve az eredménytelenség okát. A jelentés 
tartalmazza a tényállást, a személyi és tárgyi bizonyí
tékok felsorolását, felhasználásuk javasolt módját és 
szükség szerint azokat az indokokat, amelyek miatt a 
vizsgálat időszakában az operatív feldolgozást folytat
ni kell.

Vhu. 237. A két példányban készült összefoglaló jelentés ta r
talmazza:

a) az operatív feldolgozás nyitó határozatába foglalt tény
állást;

b) a feldolgozás során m egállapított tényállást és annak 
bizonyítékait;

c) a bizonyító anyag felhasználásának m ódját;

d) az igénybe vett operatív erők, eszközök és módszerek 
alkalmazásának értékelését;

e) a realizálás m ódjára történő utalást;

f) eredm énytelenség esetén ennek okát;

g) azokat az indokokat, amelyek m iatt a vizsgálat idősza
kában az operatív feldolgozást folytatni kell;
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h) az összefoglaló jelentésben foglaltak jóváhagyását je 
lentő parancsnoki aláírást.

Vhu. 238. Az összefoglaló jelentést úgy kell elkészíteni, hogy 
abból a tényállás, a sérte tt és a gyanúsított megjelölése 
egyértelm űen kiderüljön.

Vhu. 239. Az összefoglaló jelentés egy példányát a BM ORFK 
I. Csoportfőnökség ügy szerint illetékes osztályára kell 
felterjeszteni, másik példány a dossziéban kerül elhelye
zésre.

Sz. 53. Az operatív feldolgozás lezárásakor a dossziéban

el kell helyezni:
a) a büntető feljelentést;
b) a büntetőeljárás lefolytatásáról szóló összefoglaló 

jelentést, a vizsgálótisztnek az operatív feldolgozás
ról készített értékelését, feljegyzés arról, hogy hány
B és T lap került kiállításra, milyen bűncselekmé
nyek miatt;

c) a börtön- és fogdafelderítés során keletkezett anya
gokat;

d) a gazdasági bírság kezdeményezésére vonatkozó ja
vaslatot és az eljárás eredményét;

e) a szabálysértési, fegyelmi határozat másolatát;
f) a rendőrhatósági kényszerintézkedésről szóló hatá

rozat egy példányát;
g) a megelőző intézkedésről szóló jelentést, a figyel

meztető levelet vagy szignalizációt;
h) az eredménytelenség vizsgálatáról szóló parancsno

ki jelentést;
i) a kitöltött „Adatlap operatív felderítés alá vont 

személyről” c. nyomtatvány másolatát.

Vhu. 240. Am ennyiben a vizsgálati időszakban az operatív fel
dolgozás folytatása nem indokolt, úgy azt irattározni kell.
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Vhu. 241. A szabályzat 53. pontjában m eghatározott anyagok 
elhelyezéséről a TÜK irattározást követően is gondoskod
ni kell.

Vhu. 242. Az operatív feldolgozás nyomozás elrendeléssel tö r
ténő lezárása esetén a befejezés időpontja, a nyomozás el
rendelésének időpontjával egyező.

Vhu. 243. Az ism ertté vált bűncselekmények és bűnelkövetők 
(a B és T lapok) szám át a nyomozás befejezésekor, illetve 
az operatív feldolgozás lezárásakor kell az egyéni statisz
tikai adatlapon jelenteni.

Am ennyiben a nyomozás elrendelésével egyidőben befe
jeződött az operatív munka, az operatív feldolgozás lezá
rásakor kiállított statisztikai adatlapon a nyomozás elren
delésében szereplő bűncselekmények, valam int a feljelen
te tt személyek számát kell szerepeltetni.

Vhu. 244. Az operatív feldolgozás alá vont személyről k iállítan
dó nyom tatvány egy példányát a BM Adatfeldolgozó Cso
portfőnökség Bűnügyi N yilvántartó Osztályára, a főkapi
tányság bűnügyi nyilvántartó ján  keresztül kell felterjesz
teni, míg a m ásodpéldány a dossziéba kerül elhelyezésre.

Vhu. 245. Az operatív technikai rendszabályok és a "K " ellen
őrzés ú tján  keletkezett adatokat és anyagokat — az ope
ratív  feldolgozás dossziéjától elkülönítve — m inden eset
ben "szigorúan titkos"  " k ülönösen fontos" anyagként kell 
kezelni. (Lásd 35/1982. BM parancs 137. pont.)

Az operatív feldolgozás lezárásakor ezeket az okm ányokat 
meg kell semmisíteni. A megsemmisítésről készült jegy
zőkönyv egy példányát a dossziéban el kell helyezni.

Sz. 54. Az operatív és vizsgálati szervek mind a felderí
tés, mind a realizálás időszaka alatt kötelesek az ered
ményes tevékenység érdekében együttműködni. Az 
operatív szerv vezetője, vagy felhatalmazás alapján 
ennek megbízottja tájékoztatja a vizsgálati szerv ve
zetőjét, illetve megbízottját a folyamatban levő opera
tív feldolgozásról, aki az operatív szerv vezetőjének
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engedélye alapján az operatív feldolgozás irataiba be
tekinthet, azt tanulmányozhatja. Az ügy ténybeli és 
jogi megítéléséhez szükséges álláspontját kifejtheti, 
javaslatot tehet az alapos gyanú megállapításához 
szükséges személyi és tárgyi bizonyítékok beszerzésé
re, a nyomozás elrendeléséhez és a bizonyításhoz 
szükséges operatív intézkedések foganatosítására.

Vhu. 246. Az operatív és a vizsgálati szervek az operatív fel
dolgozás folyam atában kötelesek szoros együttm űködést 
megvalósítani. Az operatív feldolgozás realizálását meg
előző időszakban jogi kérdésekben a vizsgálati szerv ve
zetőjének, operatív tényekben, azok felhasználása m ódjá
ban, az operatív szerv vezetőjének véleménye mérvadó. 
Véleményeltérés esetén a szabályzat 55. pontjában foglal
tak szerint kell eljárni.

Sz. 55. A vizsgálati szervek az operatív úton feltárt bűn
cselekményekben tett büntető feljelentést a Be. sza
bályainak és az együttműködés alapelvének megfe
lelően kötelesek elbírálni. Az operatív és vizsgálati 
szervek közötti eltérő vélemények esetén rendőrkapi
tányságon belül a rendőrkapitány, ugyanazon rendőr- 
főkapitánysághoz tartozó szervek esetében a rendőr- 
főkapitány közbiztonsági (bűnügyi) helyettese a kü
lönböző rendőr-főkapitánysághoz tartozó szerveknél, 
illetve a BM ORFK I—1., 2., 3. osztályainál a BM or
szágos rendőr-főkapitány bűnügyi helyettese dönt a 
vitás kérdésekben.

Vhu. 247. Az operatív feldolgozás alapján te tt büntető feljelen
tésben szükségessé váló esetleges feljelentés kiegészítést 
a vizsgálati szervek foganatosítják, de a tevékenység jel
legétől függően az operatív szerv minden szükséges segít
séget köteles ehhez megadni.

Vhu. 248. Az operatív feldolgozás anyagába történő betekintés
re az a vizsgáló jogosult, akinek ezt a jogosultságát — szó
beli megállapodás alapján — operatív szerv vezetője írás
ban engedélyezte.

Vhu. 249. A betekintés engedélyezését és tényét az operatív 
feldolgozás dossziéjában elhelyezett íven az alábbi adatok 
rögzítésével kell igazolni:
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a) a betekintő neve, rendfokozata, rendőrigazolvány szá
ma, aláírása;

b) az engedélyező parancsnok a lá írása ;

c) a betekintés ideje, célja;

d) a tanulm ányozott anyagok sorszáma, vagy felsorolása.

Sz. 56. Az operatív feldolgozás megszüntetése nem aka
dálya annak, hogy az ügyben később újabb operatív 
feldolgozást kezdeményezzenek.

Vhu. 250. Am ennyiben az operatív szerv a lezárt operatív fel
dolgozást a későbbiek során folytatni kívánja, akkor úgy 
kell eljárni, m intha új operatív felderítést (adatgyűjtést, 
feldolgozás) nyitna.

Vhu. 251. Ilyen esetekben az operatív felderítés lezárt anyagát 
csatolni kell a m egnyitott új felderítési anyaghoz.

Sz. 57. Az operatív feldolgozás során folytatott tevékeny
séget az illetékes parancsnokok rendszeresen kötele
sek ellenőrizni. A megállapításaikról készült feljegy
zést az operatív feldolgozási dossziéba kell elhelyezni.

Vhu. 252. Az operatív feldolgozás ellenőrzésére jogosultak:

a) a közvetlen parancsnok;

b) az elrendelő elöljáró;

c) az erre nyílt paranccsal rendelkező;

d) az operatív feldolgozást engedélyező parancsnok elöl
járói.

Vhu. 253. Az operatív adatgyűjtést ellenőrző személyekre is a 
fenti rendelkezések vonatkoznak.

Vhu. 254. Az operatív feldolgozás ellenőrzéséről m inden eset
ben — nemleges esetben a betekintési íven történő alá
írással — feljegyzést kell készíteni és azt a dossziéban 
elhelyezni.
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V.

A RENDŐRSÉGI FOGDÁBAN 
ÉS A BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZETEKBEN 

FOLYTATOTT OPERATÍV FELDERÍTÉSRE 
VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Sz. 58. A szabályzat rendelkezéseit a rendőrségi fogdák
ban és a büntetésvégrehajtási intézetekben folytatott 
operatív felderítések esetén az e fejezetben foglalt el
térésekkel kell alkalmazni.

Vhu. 255. Az operatív felderítés szempontjából fogda az a sze
m élyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés végre
hajtására szolgáló hely, amelyre a rendőrség fogdaszolgá
lati szabályzata az irányadó.

Vhu. 256. Az intézet az Igazságügyi M inisztérium büntetésvég
rehajtási szerveinek büntetést vagy intézkedést végrehajtó 
helye, amely az IM Büntetésvégrehajtás Országos Pa
rancsnokságának irányítása, ellenőrzése a la tt áll.

Sz. 59. Operatív felderítés a rendőr-főkapitánysági fog
dákban és a büntetésvégrehajtási intézetekben fogva- 
tartottak személyére és tevékenységére folytatható.

Vhu. 257. A rendőr-főkapitánysági fogdák fogalmával egy te
k in tet alá esnek azok a rendőrkapitánysági fogdák is, ahol 
a fogdafelderítés személyi, tárgyi, szervezeti-működési fel
tételei biztosítottak és a fogdát a rendőr-főkapitányság 
közbiztonsági (bűnügyi) helyettese operatív felderítés 
folytatására — írásbeli utasításban — alkalmasnak nyil
vánította.

Vhu. 258. A fogvatartott; az őrizetbe vett, az előzetes letartóz
tato tt, az elítélt, a szigorított őrizetet töltő, a beutalt és 
az elzárt személy.

E pont alkalmazásában a fogvatartott tevékenysége bűn
cselekménnyel összefüggésbe hozható m agatartást jelent. 
A felderítést nem lehet megnyitni, elrendelni:
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a) szabálysértés, fegyelmi, polgári jogi, államigazgatási, 
m unkajogi vagy más, nem büntetőjogi tényállás, illető
leg felelősség tisztázására;

b) ha a késedelem veszéllyel jár: így különösen a meg
kezdett bűncselekmény befejezésének, újabb bűncse
lekmény elkövetésének, az elkövető elrejtőzésének, a 
bizonyítékok eltüntetésének vagy megsemmisítésének 
megakadályozása érdekében;

c) ha a felderítésre nincs lehetőség, így különösen ha a 
szükséges operatív erők, eszközök, módszerek nem áll
nak rendelkezésre;

d) ha a teljesítés operatív érdeket sért vagy veszélyeztet;

e) hatáskör hiánya m iatt.

A fogda és börtönfelderítésnek kötelező esetei nincsenek.

Sz. 60. A fogvatartottakkal kapcsolatos operatív felderí
tés feladata megállapítani:
a) a fogvatartásukat megelőzően elkövetett, még le 

nem leplezett bűncselekményeket, annak bizonyíté
kait és az ismeretlen bűntársakat;

b) a büntetésvégrehajtási intézetben elkövetett bűn
cselekményeket, bűntársakat, bűnügyi szempontból 
figyelmet érdemlő börtönkapcsolatokat;

c) a rendőrségi fogda és a büntetésvégrehajtási inté
zet biztonságát, rendjét fokozottan veszélyeztető 
cselekményeket, azok előkészületeit;

d) a fogvatartottak szabadulása utáni időre tervezett 
bűncselekményeit.

Vhu. 259. A fogvatartottakkal kapcsolatos felderítés kiterjed:

a) a büntetőeljárás tárgyát képező bűncselekményre, az 
elkövetőre, a bizonyítékokra, a büntetőeljárás során le 
nem foglalt, e lre jte tt dolgokra, amelyek elkobzás vagy 
lefoglalás tárgyai lehetnek, a bűncselekm ényt közvet
lenül lehetővé tevő okokra és körülm ényekre;

b) a fogvatartott vagy társai által követett védekezési 
taktika, m agatartás, cselekvés feltárására;
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c) a fogvatartást megelőzően elkövetett latens bűncselek
ményekre, elkövetőkre, bizonyítékokra;

d) az olyan bűncselekményre, amelyről a fogvatartottnak 
tudomása van vagy tudomása lehet;

e) az intézetben elkövetett bűncselekményre, bűntársak
ra, bizonyítékokra;

f) a fogda, az intézet rendjét és biztonságát súlyosan sértő 
vagy veszélyeztető bűncselekményhez vezető cselek
ményre, illetőleg annak előkészületeire;

g) bűnügyi szempontból figyelmet érdemlő olyan fogda-, 
börtönkapcsolatok, a külvilággal összeköttetést biztosító 
tilto tt hírcsatornák feltárására, amelyek bűncselek
m énnyel lehetnek közvetlen összefüggésben;

h) a szabadulás u tánra tervezett olyan bűncselekményre, 
amelynek elkövetésével reálisan számolni lehet;

i) egyéb operatív célok elérésére.

Sz. 61. Az operatív felderítés — operatív adatgyűjtés és 
feldolgozás — elrendelésére a BM ORFK I—3. Osz
tálya, a rendőr-főkapitányságok II/I—3. osztályai és a 
BRFK II/I—5. Osztály vezetői jogosultak. Az opera
tív felderítés teljesítése az irányításuk alá tartozó 
fogda- és börtönelhárító tisztek feladata, akik az illeté
kességi területükön levő rendőr-főkapitánysági fog
dákban, illetve büntetésvégrehajtási intézetekben vég
zik munkájukat.

Vhu. 260. Az operatív feldolgozás engedélyezésére a szabályzat 
61. pontjában m egnevezett vezetők jogosultak. Ezek elöl
járói a fogda vagy börtönfelderítés bevezetésére u tasí
tást adhatnak.

Vhu. 261. Az operatív adatgyűjtés m egnyitására a börtönelhá
rító csoportok vezetői, ahol ilyen szervezetszerűleg nincs, 
az osztályvezető jogosult.

Vhu. 262. Börtön és fogdafelderítés esetében a 008/1966. BM 
számú utasítás rendelkezéseit az előzményekkel és az 
egyéb körülm ényekkel összefüggésben kell vizsgálni.
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Vhu. 263. A fogda és börtönfelderítés feletti szakirányítást a 
BM ORFK I—3. Osztálya látja  el.

Sz. 62. A fogvatartottakkal kapcsolatos operatív felderí
tés elrendelése saját kezdeményezés alapján vagy 
megkeresésre történik.

Vhu. 264. Saját kezdeményezésnek minősül a bárm ilyen for
rás alapján m egnyitott, önálló operatív adatgyűjtés vagy 
operatív feldolgozás elrendelése.

Vhu. 265. Megkeresésnek minősül valamely más bűnügyi 
szervnél m ár folyam atban levő operatív feldolgozásban, 
operatív adatgyűjtésben felkérésre teljesített részfeladat 
végrehajtására irányuló igény.

Sz. 63. A 61. pontban meghatározott elrendelésre jogosul
tak a saját kezdeményezésű operatív felderítések ese
tében a III. és IV. fejezetben foglaltak szerint járnak 
el.

Vhu. 266. A saját kezdeményezésű operatív felderítésekben, 
am ennyiben a szabályzat vagy ezen utasítás másképpen 
nem rendelkezik a III. és IV. fejezetben foglaltak — a 
fogda-, börtönfelderítés sajátosságainak, körülm ényeinek, 
lehetőségeinek megfelelően — értelem szerűen irányadók.

Sz. 64. A megkeresésre teljesített operatív felderítés 
esetén, továbbá ha a tervezett operatív felderítést más 
szerv által folytatott operatív felderítés előzte meg, 
külön elrendelésre intézkedni nem kell.

Vhu. 267. Ha II/I—3. Osztály adott információ alapján fogda-, 
börtönfelderítés kezdeményezését tervezi, de abban már 
más szerv operatív felderítést folytat — a m egnyitásra, 
elrendelésre intézkedni nem kell. Az ezt követő operatív 
m unkát a más szerv által folytatott operatív felderítés ré 
szének kell tekinteni és a keletkezett anyagot a felderítést 
végzőnek kell igénye szerint — keletkezésük sorrendjében 
vagy összegyűjtve — megküldeni.

Sz. 65. A 61. pontban felsorolt elrendelésre jogosultak a 
megkeresésre teljesített operatív felderítés esetén a 
folyamatban levő operatív felderítés irataiba betekint-
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hetnek, azt tanulmányozhatják. Egyéb vonatkozásban 
a megkeresés szabályai szerint járnak el.

Vhu. 268. A megkeresésre teljesített felderítés esetén a folya
m atban levő operatív felderítés irataiba a m egkeresést 
teljesítő operatív tiszt is betekinthet, azt tanulm ányoz
hatja. Jogosult a felderítéssel kapcsolatos álláspontját ki
fejteni. Javaslatot tehet operatív vagy más cselekmények 
foganatosítására, annak mellőzésére vagy egyéb intézke
dések megtételére.

Vhu. 269. Megkeresés esetén a m egkeresett szervet folyam ato
san tájékoztatni kell m inden olyan m egváltozott körül
ményről, amely a felderítésre befolyással lehet.

Sz. 66. A megkeresés alapján felderítés alá vont fogva
tartottakról és ügyükről a megkeresett szervnél a 
TÜK-szabályok szerint dossziét kell felfektetni, amely
re rá kell vezetni:
a) a megkeresés tárgyát;
b) a megkereső rendőri szerv megnevezését;
c) a folyamatban levő operatív felderítés számát.

Sz. 67. Ha fogdában vagy büntetésvégrehajtási intézetben 
operatív erő, eszköz, módszer alkalmazására olyan 
ügyben kerül sor, amelyben más bűnügyi szerv ope
ratív felderítést folytat, ezt az operatív felderítés szer
ves részének kell tekinteni és az anyagot a felderítést 
folytató szervnek meg kell küldeni.

Vhu. 270. Az operatív erők. eszközök, módszerek fogdában, in
tézetben történő alkalm azását akkor kell az operatív fel
derítés szerves részének tekinteni, ha a fogvatartottra, te
vékenységére vagy általában az adott ügyben m ár más 
szerv felderítést folytat.

Sz. 68. Ha fogdában vagy a büntetésvégrehajtási intézet
ben folytatott operatív felderítés adatai különböző 
bűnügyi szervek megkeresését teszik szükségessé, a 
tevékenység koordinálása a II/I—3. Osztály feladata.

Vhu. 271. Am ennyiben a fogdában vagy büntetésvégrehajtási 
intézetben folytatott operatív felderítésben több bűnügyi
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Vhu. 272. A főkapitányságok II/I—3. osztályainak m egkeresé
sét a m egkeresett bűnügyi szervek az együttműködés 
alapelvének és a koordinációnak megfelelően, m aradékta
lanul kötelesek teljesíteni.

Vhu. 273. A főkapitányságok II/I—3. Osztálya ilyen jellegű 
megkeresésének minősül az ügynök vagy alkalmi titkos 
adatszolgáltató intézetből, pótnyomozás címén, fogdafel
derítésre történő kikérése, illetve konspirációs okokból 
előzőleg egy másik rendőri szerv fogdájában vagy terü
letén levő intézetben való rövid idejű elhelyezése is.

Sz. 69. A fogvatartott más büntetésvégrehajtási intézet
be való áthelyezése esetén a megkereső szervvel foly
tatott előzetes megbeszélés alapján dönteni kell a 
megkeresésnek és a keletkezett anyagoknak az illeté
kes szervhez történő továbbításáról.

Vhu. 274. A m egkeresett II/I—3. Osztály a fogvatartott bár
m ilyen — általuk meg nem akadályozható — áthelyezése 
esetén értesíti a megkereső szervet és ennek alapján kö
zösen döntenek az operatív felderítés felfüggesztéséről, a 
megkeresés befejezéséről vagy további folytatásáról.

Vhu. 275. Amennyiben megkeresés alapján felderítés a la tt álló 
személyt rövid időre, ideiglenesen szállítottak át más in
tézetbe, úgy ebben az időszakban a felderítés szünetel és a 
visszatérés után folytatódik, am ennyiben a m egkeresés
ben megjelölt feladat más módon nem oldható meg.

Vhu. 276. Ha az ideiglenes áthelyezés hosszabb idejű, úgy az 
eredeti m egkeresést (a határidő megjelölésével) az á the
lyezés helye szerint illetékes főkapitányság II/I—3. Osztá
lyának további folytatásra — véglegesen vagy visszavá
rólag — meg kell küldeni.

Vhu. 277. Végleges áthelyezés esetén a megkeresést és az ad
dig keletkezett anyagokat az illetékes főkapitányság II/I—
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3. Osztályának kell megküldeni és ezt úgy kell tekinteni, 
m intha e szervhez címezték volna.

Sz. 70. A megkeresésre végzett operatív felderítést be 
kell fejezni ha:
a) azt a megkereső szerv kéri;
b) a fogvatartott szabadul;
c) a megkeresést teljesítették.

Vhu. 278. A megkereső szerv kérését a bűnügyi operatív hely
zet újraértékelése is indokolhatja.

Vhu. 279. A szabadulás várható idejét a m egkeresett szerv 
szóban vagy technikai úton közli a megkereső szervvel a 
szükséges intézkedések időben történő foganatosítása vé
gett. A megkereső szerv a szóbeli közlést köteles írásba 
foglalni.

Vhu. 280. A megkeresésre folytatott operatív felderítés befeje
zésekor a keletkezett összes anyagot meg kell küldeni a 
megkereső szervnek.
A megkeresés teljesítése nem zárja ki a megkereső szerv 
hatáskörében végzett operatív felderítés tovább folytatá
sának lehetőségét.

Vhu. 281. A szabályzat 70. pontjának szempontjából teljesítés
nek minősül az is, ha a m egkeresett szerv alapos indok 
alapján a megkeresésre kezdem ényezett felderítést nem 
tudja tovább folytatni.

Sz. 71. E fejezet rendelkezései nem korlátozzák a II/I—3. 
Osztálynak azt a jogát, hogy fogdaügynököt vagy bör
tönügynököt a hálózati munkára vonatkozó szabályok 
szerint egyébként is alkalmazzon.

Vhu. 282. Az operatív erők, eszközök és módszerek felderítés
ben vagy felderítésen kívüli alkalmazásának lehetőségét 
és m ódját külön belügyi parancsok, utasítások, szabályza
tok írják elő. Ezek egyben meghatározzák a végrehajtó 
szervek önálló, vagy együttm űködés keretébe u talt illeté
kességét és hatáskörét is, melyek a főkapitányságok II/I— 
3. osztályaira értelem szerűen vonatkoznak.
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Sz. 72. Egyes operatív eszközök alkalmazásának konkrét 
körülményeit és módját elkerülhetetlenül szükséges 
esetekben és mértékben az IM Büntetésvégrehajtás 
országos parancsnoka és az általános helyettese, vagy 
a büntetésvégrehajtási intézet parancsnoka és szerve
zetszerű helyettese megismerheti. Erre a II/I—3. Osz
tály előterjesztése alapján a rendőr-főkapitány ad en
gedélyt.

Vhu. 283. Az egyes operatív erők, eszközök és módszerek bör
tönfelderítésben való alkalm azását csak elkerülhetetlenül 
szükséges esetben ism erhetik meg azok a személyek, aki
ket az IM BVOP és a BM ORFK közötti megállapodás, il
letve ennek alapján a szabályzat a titok megismerésére 
jogosulttá tesz.

Vhu. 284. A jogosultak ism erhetik az állandó használatra rend
szeresített rendszabály telepítésének tényét, de csak elke
rülhetetlenül szükséges esetben tudhatnak a telepítés he
lyéről. Nevezettek a fenti megállapodás értelm ében köte
lesek a telepítés biztosításához szükséges segítség megadá
sára.

Vhu. 285. A szabályzat szerint jogosultaknak minősülő szemé
lyek sem ism erhetik meg a titkos információk forrását, a 
rendszabályok alkalmazása során m egszerzett adatokat, az 
operatív eszközök alkalmazásának konspirációs okból nem 
realizálható eredm ényét, az adattárak és nyilvántartások 
titkos anyagát.

VI.

MEGKERESÉSEK ÉS EGYÉB ELJÁRÁSI 
SZABÁLYOK

Sz. 73. Ha a bűnügyi szerv az operatív felderítés során 
valamely lényeges feladatot saját hatáskörében meg
oldani nem tud, a feladat teljesítése céljából más bűn
ügyi operatív szervhez fordulhat.

Vhu. 286. Más bűnügyi szerv bevonása az operatív felderítés 
feladatának teljesítésébe, megkereséssel történik.
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Vhu. 287. A megkeresés általában írásban történik, melynek 
tartalm a:

a) alapügyirat száma (adatgyűjtés vagy feldolgozás dos
sziéjának száma), és rövid tényállása;

b) a megkeresés célja;

c) a megkeresésben kért intézkedések;

d) a megkeresés teljesítésének módja, esetleges források 
kizárása;

e) a teljesítés határideje;

f) az együttm űködés javasolt módja.

Vhu. 288. A megkeresést a m egkeresett bűnügyi szerv vezető
jének kell címezni és azt a kiadm ányozásra jogosult írja 
alá.
Sz. 74. A megkeresett szerv a kért feladatot köteles a leg

rövidebb időn, de legkésőbb 30 napon belül teljesíteni.

Sz. 75. Folyamatos tevékenység igénylése esetén — ha 
azt más parancs nem korlátozza — a tevékenységet a 
megkereső szerv által megjelölt ideig kell folytatni.

Sz. 76. A megkeresett szerv:
a) ha a feladatot egyáltalán nem tudja teljesíteni, a 

megkeresés érkezésétől számított 8 napon belül kö
teles erről a megkereső szervet tájékoztatni;

b) ha a feladatot csak korlátozottan tudja teljesíteni, 
a megkereső szervvel történt megbeszélés után, az 
igények és lehetőségek szerint kell azt végrehaj
tani.

Sz. 77. A megkeresett szerv rendelkezésére kell bocsátani 
mindazokat az adatokat, amelyek a megkeresésben 
megjelölt tevékenység — alapelveinek megfelelő — 
maradéktalan teljesítéséhez szükséges.

Vhu. 289. A m egkeresett szervnek — feladata eredm ényes vég
rehajtása érdekében — joga van — rövid úton is — to
vábbi adatokat kérni, ez azonban lehetőleg nem módosít
hatja  a megkeresés teljesítésének határidejét.
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Vhu. 290. Am ennyiben a szabályzat 73—74. pontjaiban foglalt 
esetekben a megkereső és a m egkeresett bűnügyi szerv 
között vélem ényeltérés van, akkor a döntési jogosultság a 
két szerv közös irányítását ellátó vezetőt illeti.

Sz. 78. Az operatív felderítés anyaga kérelemre vagy sa
ját kezdeményezésre más bűnügyi vagy állambizton
sági szervnek átadható.

Vhu. 291. Átadási kérelm ét az átvevő szerv á tiratban kéri. Sa
já t kezdeményezésű átadást az átadó szerv á tiratban  te r
jeszti elő.

Vhu. 292. Az átadásról az átadó szerv jelentést készít, m elyet 
a felderítés anyagába helyez el.

Vhu. 293. Az átirat, illetve a jelentés tartalm azza:

a) a dosszié számát;

b) a felderítés tárgykörének leírását;

c) az átadás, illetve átvétel tényét indokoló okok m egje
lölését.

Vhu. 294. Az átadás, illetve az átvétel a TÜK-szabályoknak 
megfelelően történik.

Vhu. 295. Az átadást, illetve az átvételt az átadó, illetve az á t
vevő bűnügyi szerv nyomozója a helyi TÜK nyilvántar
tásban átvezetteti és a statisztikai adatszolgáltatás idősza
kában jelenti. A szerv napló-nyilvántartásában az átadás 
tényét, bejegyezteti, az á tvett operatív felderítés anyagá
ról a szükséges adatokat bejegyezteti.

Sz. 79. Azonos rendőr-főkapitánysághoz tartozó bűnügyi 
szervek között az átadás-átvétel az ebben érintett 
szervek vezetőinek (elrendelést engedélyező parancs
nok) megállapodásán alapul. Véleményeltérés esetén 
a rendőr-főkapitány közbiztonsági (bűnügyi) helyette
se dönt.

Sz. 80. A különböző rendőr-főkapitányságokhoz tartozó 
bűnügyi szervek operatív felderítési anyagának át
adás-átvételét a rendőr-főkapitány közbiztonsági
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(bűnügyi) helyettese engedélyezi. Véleményeltérés 
esetében a BM országos rendőr-főkapitány bűnügyi 
helyettese dönt az átadás-átvétel kérdésében.

Sz. 81. Az állambiztonsági szervek operatív felderítési 
anyagának átvételére irányuló kérelemre a 0026/1962. 
számú belügyminiszter-helyettesi utasítás rendelkezé
sei vonatkoznak.

Sz. 82. Azonos rendőr-főkapitányságon belül az államb
iztonsági szervek részére saját kezdeményezésből tör

ténő átadás-átvétel az ebben érintett szervek vezetői
nek megállapodásán alapul. Véleményeltérés esetén a 
rendőr-főkapitány dönt.

Sz. 83 Más rendőr-főkapitánysághoz tartozó állambizton
sági szerv vagy a BM III. Főcsoportfőnökség részére 
saját kezdeményezésből felajánlott ügyek átadását a 
saját rendőr-főkapitányságon belüli állambiztonsági 
szerven keresztül kell végrehajtani.

Vhu. 296. Am ennyiben a bűnügyi szerv ad át kérésre vagy sa
já t kezdeményezésből operatív felderítési anyagot az ál
lambiztonsági szervnek, akkor el kell készíteni a felderítés 
összefoglaló jelentését, mely egyben az átadás tényét is 
rögzíti és le kell zárni a dossziét.

Vhu. 297. Abban az esetben, ha a bűnügyi szerv saját kérésre 
vagy az állambiztonsági szerv felajánlása alapján vesz át 
felderítésre anyagot, a keletkezett iratokat m int operatív 
felderítés kezdeményezésének alapjául szolgáló tény t ke
zeli. Önállóan dönt abban a kérdésben, hogy az operatív 
felderítés form ája operatív adatgyűjtés vagy operatív fel
dolgozás legyen. Általános szabályként azt kell érvényesí
teni, hogy az állambiztonsági szervek által átadott bizal
mas nyomozást operatív feldolgozásként, az előzetes el
lenőrzést pedig operatív adatgyűjtésként kell kezelni. A 
továbbiakban úgy kell eljárni, m intha teljesen új operatív 
felderítést kezdeményeztek volna.

Vhu. 298. Megkeresés, illetve átadás-átvétel esetén a nyilván
tartási feladatokra vonatkozóan a bűnügyi operatív felde
rítések nyilvántartásának 20—23. pontja, a statisztikai 
adatszolgáltatás rendjére pedig a bűnügyi operatív felde-
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rítő m unka statisztikai szabályzatának IV. és V. fejezete 
vonatkozik.

Sz. 84. Külön kérelem nélkül át kell adni az olyan ope
ratív felderítés anyagát, amellyel kapcsolatos előzetes 
ellenőrzés vagy bizalmas nyomozás az állambiztonsági 
szervek hatáskörébe tartozik.

Vhu. 299. Ha az operatív felderítés az állambiztonsági szervek 
hatáskörébe tartozik, akkor a bűnügyi szerv vezetője, il
letve adott esetben annak elöljárója, előzetesen konzultál 
a rendőr-főkapitányság állambiztonsági szervének illeté
kes vezetőjével. Ennek eredm ényétől függően a továb
biakban a szabályat 82—83. pontjában foglaltak szerint 
kell eljárni.

Sz. 85. Az állambiztonsági szervekkel együttműködve, 
szervezett rendőri védelemben részesített objektu
mokban elkövetett bűncselekmények és ismeretlen el
követők felderítésére nyitott operatív feldolgozásokat 
egyeztetni kell.

Vhu. 300. A szabályzat által hivatkozott operatív feldolgozá
sokban felmerülő koordinációt az illetékes bűnügyi, illet
ve állambiztonsági osztályok vezetői, ha ennek szükséges
sége felmerül, a rendőr-főkapitányság vezetője végzi.
Budapesten működő követségek m agyar állampolgárságú 
alkalm azottai ellen csak a BM III/II. Csoportfőnökség 
egyetértésével lehet operatív feldolgozást elrendelni. Az 
ilyen ügyek anyagát, am int a célszemély fenti körülm é
nyei m egállapítást nyertek, koordinációra kell felterjesz
teni a BM ORFK vezető bűnügyi helyetteséhez.

Vhu. 301. Az együttm űködés nem m erülhet ki az információ- 
cserében, a kölcsönös tájékoztatásban, hanem szükség sze
rin t k iterjed  a felderítő tevékenység megszervezésére és 
gyakorlati végrehajtására.

Sz. 86. Az operatív felderítés anyagába betekinthet a fel
derítő munkát folytató nyomozón és annak elöljáróin 
kívül a felhatalmazást tartalmazó nyílt paranccsal 
rendelkező, vagy olyan személy, akinek ilyen irányú 
kérelmét az illetékes parancsnok engedélyezte. Illeté-
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kesnek azt a parancsnokot kell tekinteni, aki az adott 
szervnél operatív felderítés elrendelésére jogosult.

Vhu. 302. A betekintés tényét a Vhu. 249. pontjában m eghatá
rozottak szerint rögzíteni kell:

Sz. 87. Ha az operatív felderítés folyamán szakértő vagy 
szaktanácsadó bevonása válik szükségessé — az ada
tok eredetének felderítése nélkül —, azokat az anya
gokat (okmányok, bizonylatok, írásminta, ujjnyomat 
stb.) lehet rendelkezésre bocsátani, amelyek véle
ményalkotáshoz szükségesek, és nem sértik a konspi
ráció szabályait.

Vhu. 303. A szakértői vizsgálatokat lehetőleg úgy kell elvégez
ni, hogy az szükség esetén megismételhető legyen. Ez te r
mészetesen a szakértői vizsgálat jellegéhez igazodik.

Vhu. 304. Meg nem ism ételhető szakértői vizsgálatok anyagát 
úgy kell elkészíteni, hogy az a realizálás időszakában 
nyílttá  tehető legyen.

Sz. 88. A befejezett és megszüntetett operatív felderíté
sek anyagát 5 év elteltével selejtezni kell. A nyomozás 
elrendelésével lezárt operatív felderítési anyagok se
lejtezési ideje a megállapított bűncselekmény, illetve 
a kiszabott büntetés végrehajtásának elévüléséhez iga
zodik.
Azoknak az operatív adatgyűjtéseknek és operatív fel
dolgozásoknak az anyagát, amelyeket beszervezésre 
használtak fel, a hálózati személy dossziéjába kell el
helyezni és csak ezzel együtt selejtezhető.

A selejtezési eljárásban az operatív felderítést végző 
szerv képviselője részt vesz. A szerv vezetője indokolt 
esetben a selejtezhető anyagok visszatartását rendel
heti el.

Vhu. 305. Az operatív felderítések irattározásával és selejtezé
sével kapcsolatban a bűnügyi operatív felderítések nyil
vántartásának 24—26. pontjában foglaltakat alkalmazni 
kell.
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Vhu. 306. A nyomozás elrendelésével lezárt operatív felderíté
si anyagok selejtezési ideje a törvényben megszabott el
évülési határidő szerint 5 évnél kevesebb is lehet. Az in
tézkedés nélkül m egszüntetett operatív adatgyűjtések, 
amelyek a bűncselekmény gyanúját, illetve az ellenőrzés 
alá vont személy bűnösségét egyértelm űen kizárták, azon
nal selejtezhetők.

Vhu. 307. A körözési operatív adatgyűjtések selejtezési idejére 
a Vhu. 167. pontja az irányadó.

Vhu. 308. Ha a szerv vezetője a selejtezési eljárás alá eső ope
ratív  felderítési anyagok visszatartását rendeli el, úgy azt 
az operatív dosszié külső oldalára rájegyzi.
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