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Szám : 50- 18/6/1987.

A BM ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 
BŰNÜGYI HELYETTESÉNEK 

6/1987. számú 

I N T É Z K E D É S E

Budapest, 1987. évi december hó 2-án.

A 03/1974. számú belügym iniszteri paranccsal kiadott ,,A rend 
őrség bűnügyi hálózati m unkájának szabályzata” m ódosításá
ról rendelkező 6/1986. számú belügym iniszteri parancs 2. pont
jában foglalt felhatalm azás alapján -  egységes szerkezetben 
-  a szabályzat végrehajtásával kapcsolatban kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t  :

Intézkedés (a továbbiakban: Int.) 1. A szabályzat végrehaj
tásáról szóló rendelkezéseket a bűnügyi háló
zati m unkában alkalm azni kell.

A szabályzat (a továbbiakban: Sz.) I.

I.

A RENDŐRI HÁLÓZATI MUNKA ÁLTALÁNOS ELVEI

A rendőrség bűnügyi szervei hálózati munkájának célja, hogy 
a hálózat tagjainak bevonásával titkosan segítse elő a bűnözők

ÁBTL - 4.2. - 50 - 18 /6 /1987 /2

BELÜGYMINISZTÉRIUM  
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

SZIGORÚAN TITKOS!



elleni harcot, a különböző bűnüldözési feladatok végrehajtá
sát, így különösen:

- a bűncselekmények megelőzését, megszakítását és felde
rítését;

- a közrend és közbiztonság szilárdítását;
- a népgazdaság és a társadalmi tulajdon védelmét;
- az állampolgárok személyének és javainak megóvását;
- bűncselekményeket elősegítő okok és körülmények fel

derítését, megszüntetését.

A bűncselekmények megelőzésének, megszakításának és felde
rítésének, a bűnözők közé való behatolás operatív erőinek leg
fontosabbika a hálózat. A rendőri bűnügyi hálózati munkát, a 
hálózat megszervezésének és felhasználásának módját jelen 
szabályzat határozza meg.

Int. 2. A hálózati munka -  amely az operatív felderítés 
része, annak legfontosabb m ódja -  a bűnügyi szer
veknek kellő hírszerzési lehetőséggel és képességgel 
rendelkező személyek kiválasztására, tanulm ányo
zására, beszervezésére, a velük történő kapcsolattar
tás rendszerének kialakítására, foglalkoztatásukra, 
a szolgáltatott inform ációk hasznosítására vonatkozó 
titkos tevékenysége, m eghatározott bűnüldözési cé
lok m egvalósítására.

Int. 3. A Rendőrség Bűnügyi Hálózati M unkájának Sza
bályzatában (a továbbiakban: Szabályzat) felsorolt 
célkitűzések a bűnüldözési stratégia alapvető irá 
nyai. Ezeket -  a kialakult bűnügyi operatív hely
zetnek megfelelően -  ki kell terjeszteni a Szabály
zatból és más belügyi rendelkezésekből -  különö
sen a bűnüldözés középtávú koncepciójából -  faka
dó célokra. Ezek különösen:

a) a hálózati m unka hatékonyságának növelése;

b) a hálózat minőségi fejlesztése;

c) a hálózat tagjainak ellenőrzése;
d) új bűnelkövetési m ódokra vonatkozó ism eret- 

szerzés.
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A)

A bűnügyi hálózati munka szükségessége és alapkövetelménye

Sz. 1. A bűnözők cselekményeiket igyekeznek titokban 
előkészíteni és végrehajtani. Céljuk, hogy a bűncse
lekmények elkövetését, kilétüket és módszereiket 
leplezzék. A bűnözés elleni harcban a rendőrség 
bűnügyi szerveinek ezért a nyílt nyomozási módsze
rekkel együtt szükségszerűen alkalmazniok kell ope
ratív erőket, eszközöket és módszereket. A titkos és 
nyílt intézkedések megfelelő összehangolt -  gyak
ran párhuzamos -  alkalmazása biztosítja a bűnül
döző munka eredményességét. Mindenkor a leggyor
sabban, legegyszerűbben és legcélravezetőbben fel
használható erők, eszközök és módszerek alkalmazá
sára kell törekedni.

Int. 4. A bűnüldözés hatékonyságának növelését jelentősen 
segíti a hálózati m unka, m ert a hálózat tagjai:

a) kiléte és tevékenységük jellege titkos;

b) könnyen mobilizálhatók;

c) m agatartási vonalukat a körülm ényeknek meg
felelően rugalm asan képesek változtatni;

d) azonnali inform ációkkal szolgálhatnak,
végső esetben súlyos bűncselekm ényt személyes 
jelenlétükkel m egakadályozhatnak;

e) huzamos ideig fo ly tathatják  adott ügyben vagy 
bűnöző csoportban a titkos felderítő m u n k áju k a t;

f) tevékenységük koordinálható, koncentrálható, 
más operatív erőkkel, eszközökkel és m ódszerek
kel, nyílt eljárással kombinálható;

g) hírszerzési lehetőségük és készségük az operatív 
igényeknek megfelelően célirányosan fejleszthető.

Sz. 2. A bűnözés elleni harcban felhasználható operatív 
erők között -  sajátosságainál fogva -  elsődleges 
helyet foglal el a hálózat. Felhasználása elősegítheti
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a bűnöző elemek és csoportok megismerését, szándé
kaik, terveik feltárását, bűncselekmények végrehaj
tásának megelőzését és megakadályozását, az elkö
vetett bűncselekmények felderítését, a bizonyítékok 
felkutatását és összegyűjtését.

Int. 5. A hálózat alkalm azása a fentieken kívül különösen 
jelentős az olyan re jte tt bűncselekm ények felderíté
sében, am elyeknek nem term észetes személy a sér
tettje , vagy a sérte ttnek  valam ilyen okból nem ér
deke a feljelentés.

Sz. 3. A hálózati munka alapelvei:
a) a szocialista törvényesség alapelve egyrészt azt 

jelenti, hogy a hálózati munka a rendőrség bűn
ügyi szerveinek megengedett tevékenysége, más
részt, hogy e tevékenységet csak jelen szabály
zatban meghatározott célok érdekében és módon 
szabad folytatni.

Int. 6. A szocialista törvényesség érvényesülésének fő biz
tosítéka :

a) Az operatív tevékenységet, ezen belül a hálózat 
alkalm azását jogszabály és belügym inisztérium i 
rendelkezések írják  elő, szabályozzák végrehajtá
sát. (Lásd a BM országos rendőrfőkapitány bűn
ügyi helyettese által k iadott 2/1984. számú Intéz
kedés Vhu. 5. pontját.)

b) A hálózati m unka egységessége, amely biztosítja, 
hogy a szabályzattól való eltérések, helyi szoká
sok nem  érvényesülhetnek.

c) Az engedélyezési jogkörök m eghatározása és dif
ferenciálása.

d) A közvetlen parancsnokok folyamatos, a felsőbb 
vezetők, valam int a felsőbb rendőri szervek nyílt 
paranccsal elláto tt beosztottjai által történő idő
szakos ellenőrzése.

e) Hálózati m unkát csak a szabályzatban m eghatá
rozott bűnügyi szervek nyomozói végezhetnek.
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Sz. 3/b) A konspiráció a hálózati munka titkosságának meg
óvása érdekében végzett tudatos tevékenység, amely 
magában foglalja a hálózat tagjainak, az alkalmazott 
más operatív erőknek, eszközöknek és módszereknek 
a védelmét.

Int. 7. A hálózati m unka állam titkot képez. Az ezzel kap
csolatos konspiráció minden, a titok  birtokában levő 
vezető és beosztott kötelessége.
Konspiráció a la tt m ind a külső, m ind a belső kons
pirációt érteni kell.

a) A külső konspiráció a hálózati m unkának, a háló
zati személy kilétének, tevékenységének, felada
tainak, a vele történő kapcsolattartásnak, infor
mációinak védelm ére irányuló titokvédelm i és 
éberségi tevékenység.

b) A belső konspiráció azt jelenti, hogy
- a bűnügyi szolgálat operatív m unka végzésére 

hatáskörrel (jogosultsággal) bíró tagjain kívül, 
a hálózati m unka végzéséről más szolgálati 
ágak állom ánya nem tudhat;

- az operatív szerven belül a hálózati személy 
kilétét, feladatait, információit az erre feljogo
sítottakon kívül más nem ism erheti meg.

c) A hálózat tagjai egymást, illetve egymás tevékeny
ségét általában nem  ism erhetik. K ivétel a rezi
dens, aki köteles ism erni a hozzá kapcsolt hálózati 
szem élyeket és tevékenységüket.

d) A konspiráció szabályainak betartása egyaránt 
kötelező a nyomozóra és a hálózat tagjaira.

Int. 8. A konspiráció a Szabályzat rendelkezéseinek, a t i t 
kos ügykezelés előírásainak, a Belügym inisztérium  
konspirációs és biztonsági szabályzatának kiadásáról 
rendelkező 17/1979. BM sz. parancs betartásával biz
tosítható.

Sz. 3/c) Céltudatosság, célszerűség.
Céltudatos a hálózati munka akkor, ha azt a szüksé
ges helyen és mértékben alkalmazzák. Célszerű ab-

-  5 -

ÁBTL - 4.2. - 50 - 18 /6 /1987 /6



ban az esetben, ha segítségével a bűncselekmények 
megelőzése, megszakítása és felderítése a leggyor
sabban és legeredményesebben megvalósítható.

Int. 9. A céltudatosság és célszerűség legfőbb biztosítéka a 
hálózati m unkát végző bűnügyi szerv, illetve nyo
mozó folyam atos és objektív értékelő tevékenysége. 
A hálózati m unka alkalm azásáról, annak jellegéről 
m inden esetben a nyomozónak, illetve parancsnoká
nak kell dönteni a bűnügyi operatív helyzet alapján.

Int. 10. Hálózati m unkára ott és olyan m értékben kerülhet 
sor, ahol az adott vonal, objektum, terü let fertőzött
sége és veszélyeztetettsége vagy a konkrét bűnügy ál
ta l igényelt feladatok végrehajtása szükségessé teszi. 
A hálózati m unka soha nem  lehet öncélú, m indenkor 
csak a m eghatározott esetekben és feladatok végre
hajtása érdekében végezhető.

Int. 11. A hálózat optim ális létszám ának kialakítása elsősor
ban minőségi m unkára alkalmas, kvalifikált szemé
lyek beszervezésével történjen.

Sz. 3/d) A tervszerűség a társadalmi, gazdasági fejlődés, a 
bűnügyi helyzet, a bűnügyi előrejelzések elemzése és 
értékelése alapján a hálózati munka irányára, a háló
zat fejlesztésére és telepítésére vonatkozó célkitűzés.

Int. 12. A tervszerűségnek m ind a hálózati m unka általános, 
jövőre m utató célkitűzéseiben, mind az egyes szemé
lyek tanulm ányozásánál, beszervezésénél, foglalkoz
tatásánál érvényesülnie kell.

a) A hálózati m unka középtávú és táv lati fejlesztési 
koncepcióját a bűnügyi szerv rendelkezésére álló 
prognózisok alapozzák meg.
Prognózis a la tt mind a bűnügyi helyzet alapján 
kidolgozott, m ind a gazdasági, társadalm i, telepü
lésfejlesztési terveket is érteni kell.

b) A tervszerűséget a gyakorlati m unkában az biz
tosítja, hogy a hálózat tagjainak beszervezése csak 
az illetékes parancsnokok által jóváhagyott javas
lat alapján, kellő megalapozottsággal történhet.
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(Részleteiben lásd Int. 129. pontjában tárgyalt be
szervezési javaslatnál.)

c) A hálózati m unka bonyolultabb vagy fontosabb 
célkitűzéseinek végrehajtásánál a szabályzatokban 
m eghatározottak szerint külön terv  kidolgozása 
szükséges.

Int. 13. A hálózati munka iránya ala tt azokat a m eghatáro
zott feladatokat értjük , amelyek végrehajtása -  kü
lönösen a hatékony megelőzés, megszakítás és felde
rítés, a bűnözők közé való behatolás -  csak a háló
zat tagjainak foglalkoztatásával biztosítható vagy te
hető eredm ényesebbé.

Int. 14. A hálózat fejlesztése a bűnügyi operatív helyzet ál
tal m eghatározott feladatok végrehajtására alkalmas 
hálózati jelöltek beszervezését, a meglévő hálózati 
személyek rendszeres felülvizsgálata alapján történő 
átadását-átvételét, átm inősítését, illetve kizárt háló
zati személlyel való kapcsolat ú jrafelvételét jelenti 
a hálózati m unka színvonalának növelése érdekében.

Int. 15. A hálózat telepítése a meglévő hálózati személy vagy 
személyek m űködési területének tudatos megváltoz
tatása, amely m agatartási vonal módosításával, új 
hírszerzési lehetőségek és személyi kapcsolatok meg
terem tésével, bűnöző körbe való bevezetéssel tö r
ténhet.

Sz. 3/e) Az aktív jelleg.
A bűnüldöző szervek kezdeményezése alapján a há
lózatnak rugalmasan, gyorsan, hatékonyan kell meg
oldani a bűncselekmények megelőzésével, megszakí
tásával és felderítésével kapcsolatos feladatokat.

Int. 16. A hálózati munka aktív jellege biztosítja a bűncse
lekm ények időben történő eredm ényes megelőzését, 
m egszakítását és felderítését. Ez elsősorban úgy é r
hető el, ha a hálózati m unka alapján k ife jte tt bűn
üldöző tevékenység:

a) időben megelőzi a bűncselekm ény megkezdését;
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b) m egszakítja a bűnelkövetés-sorozatokat, folyam a
tokat;

c) m eghiúsítja a súlyosabb társadalm i érdeksérelem  
bekövetkezését;

d) m eggátolja szervezett bűnöző csoportok kialaku
lását;

e) devianciára hajlam os személyek esetében meg
akadályozza a krim inális személyiség kifejlődését.

Int. 17. Az aktív jelleg általános érvényesülését többek kö
zött a hálózatszervezés és -telepítés célszerűsége biz
tosítja, konkrétan  pedig az, hogy a hálózati személy 
vagy személyek képesek a bűncselekm ény elköveté
sére lehetőséget nyújtó  tényezők feltárására, a bű
nözők csoportjának bom lasztására, a bűnözésre ha j
lamos személyek m agatartásának kedvező befolyá
solására.

Int. 18. A hálózat tag ja  a bűnügyi szervek irányításával le
gyen kezdeményező a bűncselekm ények felderítésé
ben és megelőzésében, de m inden provokációtól, pro
vokatív m agatartástó l köteles tartózkodni.

Int. 19. A bűnügyi szerv részéről tilos érdem i operatív in
tézkedés nélkül a bűncselekm ény-folyam at vagy -so
rozat figyelem mel kísérése vagy pusztán regisztrá
lása.

Sz. 4. A hálózati munka személyi feltételei:
a) Hálózati munkát a BM ORFK I- 1., 2., 3., a rend

őr-főkapitányságok II/I- 1., 2., 3., (BRFK-n a 
II/I- 5. osztály) a rendőrkapitányságok bűnügyi 
osztályainak (alosztályainak, csoportjainak) ala
pos szakmai ismeretekkel, politikai képzettséggel 
rendelkező, a munkára kijelölt nyomozói végez
nek, akik az operatív szabályzatokból, parancsok
ból eredményes vizsgát tettek.
A bűnügyi operatív helyzettől függően a rendőr- 
főkapitány az akcióalegységek fenti követelmé
nyeknek megfelelő vezetőit és beosztottjait háló
zati munka végzésére utasíthatja.
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b) A BM ORFK I- 1., 2., 3., osztályain az alosztály- 
vezetők, a rendőr-főkapitányságok II/I- 1., 2., 3., 
(BRFK II/I- 5.) osztályain az osztályvezetők (al
osztályvezetők, csoportvezetők a rendőrkapitány
ságokon pedig a rendőrkapitányságok vezetői és 
a bűnügyi osztályvezetők (alosztályvezetők, cso
portvezetők) is személyesen tartanak kapcsolatot
a hálózati személyekkel.

c) Az illetékes vezetők a hálózati munkát közvetle
nül és közvetett módon, fokozottan ellenőrizzék, 
biztosítsák a kapcsolattartói állomány stabilitá
sát.

d) Próbaszolgálatos nyomozók beszervezést, kizárást, 
kapcsolat újrafelvételt nem végezhetnek, és a há
lózat tagjaival kapcsolatot nem tarthatnak.

Int. 20. A bűnügyi állom ány újonnan felvett tagja a háló
zati m unka szabályzatának tanulm ányozásába csak 
akkor vonható be, ha megfelelő m értékben elsajátí
to tta  az állam titokról és szolgálati titokról szóló 1987. 
évi 5. számú törvényerejű, és ennek végrehajtására 
k iadott 17/1987. (VI. 9.) MT számú rendeletekben 
(Magyar Közlöny 1987. évi 20. száma) foglaltakat és 
a Belügym inisztérium  konspirációs és biztonsági sza
bályzata állam titokkal és szolgálati titokkal össze
függő rendelkezéseit. (17/1979. BM számú parancs. 
5. pont.)

Int. 21. Az operatív szabályzatokból és parancsokból rendőr
főkapitányságokon a főkapitány közbiztonsági (bűn
ügyi) helyettese, rendőrkapitányságokon a rendőr- 
kapitányság vezetője által kijelölt bizottság előtt kell 
vizsgát tenni. Ennek eredm ényét a nyomozó szemé
lyi anyagában fel kell jegyezni.

Int. 22. Vizsgát kell tenni a bűnügyi szolgálat operatív m un
kára  kijelölt szerveihez újonnan felvetteknek és a 
rendőrség más szolgálati ágától áthelyezetteknek.

Int. 23. M entesülnek a vizsga letétele alól azok, akik a Rend
őrtiszti Főiskola bűnügyi szakát 5 éven belül végez-
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ték  el, de az eltelt időszakban a rendőrség más szak
terü letén  dolgoztak.

Int. 24. A nyomozó személyi alkalm asságának m egítélésénél 
figyelembe kell venni az országos rendőrfőkapitány 
bűnügyi helyettese által k iadott 2/1984. számú In
tézkedés 26. pontját.

Sz. 5. A hálózat fogalma, feladatai és szervezése
A hálózat a rendőrség bűnügyi szerveivel titkos 
együttműködésre lépő azon személyek összessége, 
akik a bűnügyi szervek irányításával folyamatosan 
és szervezetten közreműködnek a bűncselekmények 
megelőzésében, megszakításában és felderítésében.

Int. 25. A hálózat a titkos együttm űködésbe beszervezett 
személyek összessége, am elynek tagjai a hálózati 
m unka alapelveinek megfelelően, a nyomozó irányí
tásával ellátják  az adott vonal, objektum, konkrét 
ügy, terü let sajátosságaiból és a bűnüldözés s tra té 
giai feladataiból fakadó megelőzési, felderítési fel
adatokat, illetve segítséget nyú jtanak  a kapcsolattar
tás feltételeinek m egterem tésében és lebonyolításá
ban.

Int. 26. Az eredm ényes, folyam atos hálózati tevékenység 
feltétele, hogy a hálózat tagjai m unkájukat a kap
csolattartó nyomozó tervszerű  irányításával, huza
mos időn keresztül végezzék.

Sz. 6. A hálózat feladatai:
- kutatni és felderíteni a rejtett bűncselekménye

ket és azok elkövetőit;
- jelezni személyek, csoportok bűnöző vagy bűnö

zésre utaló tevékenységét;
- feltárni azokat a személyi és tárgyi okokat, kö

rülményeket és lehetőségeket, amelyek a bűnö
zést elősegíthetik;

- felkutatni az eljárás során felhasználható, sze
mélyi és tárgyi bizonyítékokat;

- megelőzni a tervezett, megszakítani a már folya
matban lévő bűncselekményeket;
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- részben vagy teljesen felderíteni a rendőrség tu
domására jutott bűncselekményeket; segíteni az is
meretlen elkövetők kilétének megállapítását; tá
mogatni a bűnügyi szerveket a szökött bűnözők 
felkutatásában;

- figyelemmel kísérni a veszélyes bűnözők maga
tartását;

-  segítséget nyújtani a bűnelkövetési módszerek 
megismerésében.

Int. 27. A bűnüldözés stratégiai céljaiból fakadó feladatokon 
kívül, a hálózat ellátja az aktuális bűnügyi operatív 
helyzet által igényelt, a különböző jogszabályokban, 
belügyi rendelkezésekben rögzített feladatokat is:
a) A hálózat m inden tagjának a hírszerző lehetősé

ge és a konspirációs szempontok figyelem bevéte
lével feladatul kell m eghatározni:
- a népgazdaság elleni, politikailag m otivált 

bűncselekm ényekre, illetve az állam - és szol
gálati titoksértésekre, valam int a belső ellen
séges csoportok és személyek tevékenységére 
utaló adatok ku tatását és jelzését;

- korrupciós jellegű bűncselekm ények;
- az idegenforgalomhoz kapcsolódó bűncselek

m ények;
- a bűncselekm ények elkövetését, elősegítő, le

hetővé tevő okok és körülm ények felderítését, 
valam int

- a visszaeső, a veszélyes bűnözők tevékenysé
gének, m agatartásának figyelem mel kísérését. 
(9/1983. számú BMH. Intézkedés 27. pontja.)

b) A BM ORFK I. Csoportfőnökség és a rendőr-fő
kapitányságok az illetékes szervekkel együttm ű
ködve, a terrorcselekm ények megelőzése és felszá
molása érdekében lássa el az alábbi feladatokat:
- O peratív eszközeivel szervezze, irányítsa, el

lenőrizze és segítse elő a bűnügyi szervek ha
táskörébe tartozó bűncselekm ények megelő

zését, m egszakítását, a felderítésére és nyom o
zására irányuló -  nyílt és titkos -  tevékeny
séget, a bűnügyi hálózati m unkát. A bűnügyi
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-  közbiztonsági -  akciók végrehajtásában ki
emelten kezelje a garázda, terro r jellegű cse
lekm ények elkövetésére hajlamos személyek 
felderítését.
A veszélyes bűnözők irányában végzett m unka 
során fokozza az operatív  felderítést, a terro r- 
cselekmények elkövetésére szám ításba vehető 
személyek kiszűrése érdekében.

-  A fogva tarto ttak  közötti operatív m unkában 
igyekezzen felderíteni a terror jellegű cselek
m ényeket -  szervezőit, résztvevőit -  és aka
dályozza meg azok kifejlődését.
(18/1982. számú BMH Intézkedés a terrorcse
lekm ények megelőzésével, felderítésével, elhá
rításával kapcsolatos feladatokról szóló 28/ 
1982. számú belügym iniszteri parancs végre
hajtásáról)

c) A különösen veszélyes és a legaktívabb bűnözők 
hálózati ellenőrzésének m egszervezéséért a rend
őr-főkapitányságok II/I- 1., 2., 3., (BRFK II/I- 5.) 
osztályok (alosztályok) és a rendőrkapitányságok 
bűnügyi osztályainak (alosztályainak, csoportjai
nak) vezetői felelősek.
A folyam atos hálózati ellenőrzés biztosítása érde
kében tanulm ányozni kell az egyes vonalakon, ob
jektum okban és terü leten  foglalkoztatott hálózat 
hírszerzési lehetőségeit. El kell érni, hogy a háló
zati személyek m egism erjék a működési te rü le tü 
kön lévő veszélyes bűnözőket és konkrét ellenőr
zési feladatokat kapjanak. (A 29/1978. számú bel
ügym iniszteri paranccsal kiadott, a veszélyes bű
nözők ellenőrzésének végrehajtásáról rendelkező 
szabályzat 29/a) pontja.)

d) A rendőrség körözési m unkájának elősegítése.
(Az 1/1985. BMH paranccsal m ódosított 018/1974. 
számú belügym iniszter-helyettesi u tasítással ki
adott ,,A rendőrség körözési m unkájának szabály
zata” alapján.)

e) A fogda- és börtönelhárítás területén teljesíti a 
rendőrségi fogdákban végrehajtandó feladatokat,
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továbbá a 2/1980. sz. BM- IM közös utasítás 2. 
pontjában, valam int a BM országos rendőrfőka
pitány és a BVOP 1982. VI. 4-én kelt együttm ű
ködési megállapodás II/I. pontjába foglaltakat.

Sz. 7. Hálózatot céltudatosan kell szervezni.
A hálózatszervezés az a tervszerű, céltudatos és cél
szerű tevékenység, amelynek során a bűnügyileg 
fertőzött és veszélyeztetett vonalakon, objektumok
ban, területen vagy konkrét ügyben a bűnelkövetés 
megelőzése, megszakítása, a bűncselekmények fel
derítése, személyek és bűnöző csoportok figyelem 
mel kísérése érdekében arra alkalmas jelöltet beszer
veznek, vagy meglévő hálózati személyt bevezetnek.

Int. 28. A hálózati munka szervezését a bűnügyi operatív 
helyzet alapján megoldandó bűnügyi feladat jellege 
határozza meg. A feladat végrehajtása beszervezés
sel, bevezetéssel, vagy hálózati személy telepítésé
vel történik. (Lásd. Int. 14- 15. pontjait.)

A bevezetés fogalm át és szabályait a BM országos 
rendőrfőkapitány bűnügyi helyettesének 2/1984. sz. 
intézkedésével kiadott végrehajtási -  m ódszertani
- utasítás 38- 39. pontjai tartalm azzák.

Sz. 8. A hálózat szervezése
- vonalas,
- objektumi,
- területi elv alapján vagy
- konkrét bűncselekmény felderítése érdekében 

történhet.

Int. 29. Vonal a hálózati m unka szervezésének olyan elve, 
amely a bűnüldözés m unkaterü leté t a bűnügyi ope
ratív  helyzet elemei alapján a népgazdasági ágaza
tok, bűncselekm ényfajták, bűnelkövetők, és a bűnö
zést kísérő jelenségek alapján határolja  el.

Int. 30. Az objektum m eghatározott gazdasági egységet, kö
rü lhatáro lt zárt terü letet, intézetet, vagy intézm ényt
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jelent, ahol a bűncselekm ények koncentrált elköve
tésével, a bűnöző elemek véletlen vagy szükségszerű 
tartózkodásával, mozgásával, m egjelenésével számol
ni kell.

Int. 31. A területi elv adott földrajzi, államigazgatási te rü 
leten fo lytato tt és szervezett hálózati m unkát jelent.

Int. 32. A terü leti elv alkalm azása a két bűnügyi operatív ág 
(bűnüldözési; népgazdaság és társadalm i tulajdonvé
delmi) által fo ly tato tt hálózati m unka összeolvadását 
nem eredm ényezheti.

Int. 33. Konkrét ügyben tö rtén ik  a beszervezés, ha a bűn
ügyi szervek operatív felderítésben, veszélyes bűnö
ző vagy bűnöző csoport tevékenységének ellenőrzé
sére, m eghatározott személy körözésére, vagy vizs
gálati ügyben bizonyítékok megszerzésére kifejezet
ten ezzel a céllal szerveznek hálózati személyt.

Sz. 9. Hálózatot kell szervezni
a) elsősorban vonalas elv alapján:

- a népgazdaság- és társadalmitulajdon-védelmi 
szakterületen, az ipar, a mezőgazdaság, a ke
reskedelem, a közlekedés-szállítás, a hírközlés, 
az idegenforgalom biztosítására és a kábítósze
rekkel való visszaélések felderítésére;

- a bűnüldözés szakterülete az élet-, a vagyon-, 
az ifjúságvédelem, az erkölcsrendészet, az ér
tékesítés, a költekezés, a körözés és a cigány
bűnözők körében;

- a veszélyes és a különösen veszélyes bűnözők 
hálózati ellenőrzésére, amely az összes bűnügyi 
(társadalmitulajdon-védelmi, bűnüldözési, vizs
gálati) szakterület kiemelt feladata;

b) objektumi elv alapján:
- az állami nagy beruházásoknál;
- a népgazdaság szempontjából kiemelt és alap

vető tevékenységet ellátó vállalatoknál;
- a büntetés-végrehajtási intézetek biztosításá

nál;
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c) területi elv szerint:
- a III. és IV. kategóriába sorolt rendőrkapitány

ságoknál.
A bűnügyi operatív helyzet alapján a rendőrfőka
pitány engedélyezheti a területi elv kiterjesztését 
az I- II. kategóriájú rendőrkapitányságokra, illet
ve elrendelheti a vonalas elv alkalmazását III-

IV. kategóriájú rendőrkapitányságok számára.
A területi elv az adott rendőrkapitányság illeté
kességi területének helyileg, a szerv vezetője ál
tal meghatározott szempontok szerint történő 
földrajzi, államigazgatási felosztása a kapcsolat- 
tartók között, ahol a nyomozó vonalakra és ob
jektumokra tekintet nélkül, az adott terület bűn
ügyi operatív helyzetére figyelemmel foglalkoztat
ja a hálózati személyeket.

d) konkrét ügyben:
- az operatív felderítésekben;
- nyílt nyomozások őrizetbe vett, vagy letartóz

tatott gyanúsítottjainak ellenőrzésére.

Int. 34. A III- IV. kategóriába sorolt rendőrkapitányságok 
az összes szervezési elvet m inden külön engedély nél
kül alkalm azhatják. A szervezési elvek vegyesen is 
alkalmazhatók.

Int. 35. A III- IV. kategóriájú rendőrkapitányságok a bűn
ügyi operatív helyzet függvényében elsősorban a te 
rü leti elv alapján szervezzék hálózati m unkájukat.

Int. 36. Ha a rendőrfőkapitány -  az adott rendőrkapitány
ság m unkájának értékelése során -  m egállapítja, 
hogy a rendőrkapitányság hálózati m unkájának szer
vezése nem kellően célirányos, elrendelheti a területi 
elv alkalm azásának m egszüntetését és a vonalas elv 
alkalmazását.
Ez a döntés csak a terü leti elv m egszüntetését és a 
vonalas elv alapvető érvényesítését jelenti, de nem 
zárja ki sem az objektumi, sem a konkrét ügyre tö r
ténő szervezési elv alkalmazását.
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Int. 37. A I- II. kategóriába sorolt rendőrkapitányságok szá
m ára a m indenkori bűnügyi operatív helyzet alap
ján  a rendőrfőkapitány -  külön kérelem re -  enge
délyezheti a területi elv alkalmazását.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a rendőrkapitány
ságok kizárólag terü leti elv alapján szervezhetik, 
vagy telepíthetik  hálózatukat.

Int. 38. A rendőr-főkapitányságok II/I- 1., 2., 3., (BRFK 
II/I- 5.) osztályai a területi elvet nem alkalmazhatják.

II.

A HÁLÓZAT FELHASZNÁLÁS SZERINTI 
OSZTÁLYOZÁSA, A BESZERVEZÉS KORLÁTAI 
ÉS A HÁLÓZAT TAGJAINAK JOGI HELYZETE

A)

A hálózat felhasználás szerinti osztályozása

Sz. 10. A rendőrség bűnügyi szerveinek hálózata -  a titkos
együttműködésbe való beszervezés alapja, illetve
munkakapcsolatuk szerint -  az alábbiakból áll:
a) a titkos munkatárs a rendőrség bűnügyi szervei

vel hazafias vagy lojális alapon kapcsolatra lépő 
személy, aki megfelelő személyi tulajdonságokkal 
és hírszerző lehetőséggel rendelkezik;

b) a rezidens olyan munkatárs, aki megfelelő tapasz
talat alapján foglalkoztatja, neveli és irányítja a 
hozzá kapcsolt titkos munkatársakat, ügynököket, 
kapcsolattartója felé továbbítja a tőlük kapott hír
anyagot;

c) a találkozási (T) lakástulajdonos a rendőrség bűn
ügyi szerveivel hazafias vagy lojális alapon tit
kosan együttműködő olyan személy, aki a tulajdo
nában, használatában levő vagy rendelkezésre álló 
lakást vagy lakrészt (illetve egyéb helyiséget) elő
re történt megállapodás alapján anyagi ellenszol-

-  16 -

ÁBTL - 4.2. - 50 - 18 /6 /1987 /17



gáltatásért vagy anélkül a rendőrség bűnügyi 
szerveinek találkozások lebonyolítására rendelke
zésre bocsátja;

d) az ügynök a rendőrség bűnügyi szervei által ter
helő kompromittáló adatok alapján beszervezett, 
vagy az ügynöki munkát fizetésért végző személy, 
aki személyi tulajdonságainál és hírszerző lehető
ségénél fogva alkalmas meghatározott bűnügyi 
feladatok megoldására. Az ügynökök köréből kerül 
ki a fogda- és börtönügynök.

Int. 39. A hálózat felhasználása szerinti osztályozása a háló
zat tagjainak a beszervezés és az együttm űködés 
alapja, illetve az ellátott feladatok jellegéből fakadó 
csoportosítása.

Int. 40. A beszervezési alap azoknak az objektív tényeknek 
és szubjektív elem eknek az összessége, amelyek alap
ján  reális a lehetősége annak, hogy a jelölt a titkos 
együttm űködésbe beszervezhető.

Int. 41. Reális a beszervezés lehetősége akkor, ha a megfe
lelő objektív (érdekeltség, konspirálhatóság, hely, idő) 
és a szubjektív (a jelölt egyénisége, életkörülm ényei 
stb.) feltételek alapján mód nyílik az együttm ű
ködés felvetésére, a személy erre előreláthatóan po
zitívan reagál, amely azt eredményezi, hogy az 
együttm űködést felajánlja, illetve vállalja.

Int. 42. Az együttműködési alap azoknak az objektív tények
nek és szubjektív elemeknek az összessége, amely 
biztosítja a folyamatos, tartós m unkakapcsolatot.

Int. 43. A beszervezési és együttm űködési alap szerint ügy
nököket és titkos m unkatársakat különböztetünk meg.

Int. 44. A titkos m unkatársak elláthatnak felderítő feladato
kat (TMT), biztosíthatják a rendszeres kapcsolattar
tást (rezidens), illetve a konspirált találkozások lebo
nyolítására szolgáló helyiséget (T-lakástulajdonos).

Int. 45. Ugyanazon hálózati személy felhasználás szerinti 
kettős alkalmazása tilos (pl.: a titkos m unkatárs egy-
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személyben nem láthat el rezidensi és T-lakástulaj
donosi feladatokat).
Kapcsolt hálózati személy nélküli, pártonkívüli rezi
dens felderítő feladatokat elláthat.

Int. 46. Ügynökök a terhelő, kompromittáló, anyagi vagy 
egyéb érdekeltség alapján beszervezett hálózati sze
mélyek.

Int. 47. Az ügynöki kategória sajátos foglalkoztatási területe 
a rendőrségi fogda és a büntetésvégrehajtási intézet, 
ahol a fogda- és börtönügynökség látja el a megelőzé
si, felderítési feladatokat.

B)

A hálózatszervezés tilalmai és korlátai

Sz. 11. Tilos beszervezni:

a) párttagokat, kivéve rezidensként és T-lakástulaj
donosként;
Nem lehet beszervezni sem T-lakástulajdonos
ként, sem rezidensként a pártalapszervezetek titká
rát, az ennél magasabb pártszerv választott tiszt
ségviselőit, illetve a pártapparátus függetlenített 
dolgozóit;

b) a társadalmi, a tudományos és kulturális élet ki
emelkedő személyiségeit;

c) az állami, a gazdasági és a társadalmi szervek ve
zetőit ;

d) a 18 éven aluliakat;

e) a fegyveres erők, a fegyveres testületek és rendé
szeti szervek személyi állományát (kivéve a bünte
tésvégrehajtás hivatásos állományának tagjait re
zidensi minőségben);

f) az állambiztonsági szervek tartalékos vagy nyug
állományú tagjait;
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g) egyházi személyt;
h) bűnszövetség vezetőjét, súlyos bűncselekmények 

elkövetőit és felbujtóit.
Kivételes elbírálás alapján a b) alpontban felsoroltak 
beszervezését a belügyminiszter, a c) alpontban sze
replőket a közbiztonsági miniszterhelyettes, a g)- h) 
alpontokban megjelölteket az országos rendőrfőkapi
tány bűnügyi helyettese, az a), g) alpont esetében a 
BM III. Főcsoportfőnökséggel való egyeztetés után, a 
16- 18 év közötti fiatalkorúakét a főkapitány közbiz
tonsági (bűnügyi) helyettese engedélyezi.
A külföldi állampolgárok beszervezésére a 2/1985. 
számú miniszterhelyettesi intézkedés rendelkezéseit 
kell alkalmazni.

Int. 48. A társadalmi, a tudom ányos és a kulturális élet ki
emelkedő személyiségei a la tt általában az e területen  
nemzetközi vagy országos jelentőségű tevékenységet 
kifejtő személyiségeket kell érteni.

Int. 49. Az állami, gazdasági és társadalm i szervek vezetői 
a la tt azokat a személyeket kell érteni, akik káderha
táskör szempontjából az MSZMP KB szerveihez, il
letve a budapesti vagy megyei pártbizottságokhoz 
tartoznak, illetve az irányításuk ala tt álló szerv vagy 
szervezet országos vagy regionális jelentőségű.

Int. 50. Fegyveres erők a M agyar Néphadsereg, a BM Ha
tárőrség és a Polgári Védelem katonai állománya. [A 
Honvédelem ről szóló 1976. évi I. tv. 16. § (1) bek. a 
továbbiakban: Htv.]

Int. 51. Fegyveres testületek a rendőrség, a munkásőrség és a 
büntetésvégrehajtási testület. [Htv. 17. § (1) bek.]

Int. 52. Rendészeti szervek; a Vám- és Pénzügyőrség, vala
m int az Állami Tűzoltóság. [Htv. 18. § (1) bek.]

Int. 53. A fegyveres erők, a fegyveres testületek és a rendé
szeti szervek személyi állománya alatt a hivatásos ál
lom ányt kell érteni.
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Int. 54. A rendőrség szerződéses és kinevezett polgári állomá
nya beszervezési tilalom alá esik.

Int. 55. A Belügyminisztérium  állambiztonsági tartalékos ál
lom ányának alkalmazásáról szóló 25/1985. számú bel
ügym iniszteri paranccsal kiadott szabályzat értelm é
ben, volt hivatásos állom ányú állambiztonsági tiszt 
nem lehet a bűnügyi hálózat tagja. E rendelkezést a 
6/1986. számú BM parancs hatálybalépésétől kezdve 
kell alkalmazni.

Int. 56. A rendőrségi bűnügyi hálózati m unkájának szabály
zata kivételesen és indokolt esetben lehetőséget nyújt 
külföldi állampolgárok beszervezésére.

Int. 57. Hálózat tagjának történő beszervezés szempontjából 
külföldinek kell tekinteni azokat a személyeket, akik 
nem m agyar állampolgárok, hontalanok, m agyar ál
lampolgársággal, de huzamosabb ideig külföldi lakó
hellyel rendelkeznek, a M agyar Népköztársaság terü 
letére tartózkodási engedélyt kaptak.

Int. 58. Tartózkodási engedéllyel látják el azt a külföldit, aki:
a) magáncélból, ideiglenes jelleggel 1 évet m eghala

dó ideig tartózkodik a M agyar Népköztársaság te
rületén  ;

b) a M agyar Népköztársaság valam elyik tanintézeté
ben tanul, vagy tudományos intézm ényében dol
gozik;

c) m inisztérium, illetve országos hatáskörű szerv 
meghívása alapján vagy engedélyével vállalt m un
kát;

d) külképviselet vagy kereskedelm i képviselet dip
lomáciai vagy egyéb személyes m entességet nem 
élvező alkalmazottja, illetve akkreditálással rendel
kező sajtótudósító.

Int. 59. Hontalan az a személy, akit m agyar állampolgárságá
tól m egfosztottak, arról lem ondott és nem  szerezte 
meg egyetlen más ország állam polgárságát sem, illet-
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ve egyetlen állam  állam polgárságot igazoló útiokm á
nyával sincs ellátva.

Int. 60. Külföldön állandó lakóhellyel rendelkező m agyar ál
lam polgárokat beszervezés szem pontjából ugyancsak 
külföldinek kell tekinteni. Ezek közül különösen azo
kat, akik külföldön élő m agyar állampolgárok útleve
lével vannak ellátva, illetve jogellenesen m agyar ú ti
okmány nélkül külföldön élnek.

Int. 61. A külföldinek minősülő állampolgárok beszervezését 
a BM III. Főcsoportfőnökséggel való egyeztetés után 
a BM országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyette
se engedélyezi.

Int. 62. Külföldi személy minden hálózati kategóriába szer
vezhető, kivéve találkozási lakástulajdonosnak.

Int. 63. Tilos beszervezni azt a külföldit, aki:
a) ellen súlyos bűncselekmény gyanúja m iatt opera

tív felderítés vagy nyomozás folyik;
b) bűncselekmények rendszeres elkövetésével gyanú

sítható, vagy bűncselekmények végrehajtásának 
szervezője, vezetője;

c) a diplomáciai testület vagy külföldi képviselet 
tagja vagy alkalmazottja, ideértve az Int. 58. pont
d) alpontjában megjelölteket;

d) terrorista szervezet tagja, vagy ezzel gyanúsítható.

Int. 64. Külföldi hálózati személlyel csak a BM ORFK I- 1., 
2., 3., és a főkapitányságok II/I- 1., 2., 3., (BRFK 
II/I- 5.) osztályainak nyomozói tarthatnak  kapcsola
tot.

Sz. 12. Nem szervezhető találkozási lakás:
a) pártszervezetek épületében, függetlenített párt

funkcionáriusok, valamint pártszervek titkárainak 
lakásán;

b) az állami, a gazdasági, társadalmi és kulturális 
élet, valamint a társadalmi szervezetek vezetőinek 
hivatali helyiségeiben;

-  21 -

ÁBTL - 4.2. - 50 - 18 /6 /1987 /22



c) országgyűlési képviselők lakásán;
d) fegyveres erők, a rendőrség, a munkásőrség és a 

büntetésvégrehajtás hivatásos állományú tagjainak 
lakásán;

e) a BM szervek hivatalaiban;
f) ügyészségek, bíróságok hivatalos helyiségeiben;

g) egyházi épületekben;
h) diplomáciai testületek által bérelt vagy tulajdo

nukban lévő hivatali és magánépületekben;
i) külföldi gazdasági kirendeltségek helyiségeiben;

j) katonai vagy katonai jellegű objektumokban;
k) külföldi állampolgárok lakásán.

Int. 65. A Szabályzat 12. pontjának b) alpontja alkalmazása 
szempontjából az állami, a gazdasági, társadalm i és 
kulturális élet, valam int a társadalm i szervezetek ve
zetőinek hivatali helyiségei alatt olyan helyiségeket 
kell érteni, amelyek kifejezetten a vezetők rendelke
zése alatt állnak vagy saját használatában vannak. Az 
épület más vagy más által használt helyiségei nem 
esnek tilalom alá.

Int. 66. A Szabályzat 12. pontjának d) alpontja nem vonatko
zik a felsorolt szervek nyugállom ányú tagjaira, kivé
ve az állambiztonsági szervek volt hivatásos, de nyug
állományú, vagy más okból leszerelt tagjait.

Int. 67. A Szabályzat 12. pontjának g) alpontjában tilalmazott 
„egyházi épület” fogalma alatt nemcsak a kegyeleti 
helyeket, hanem  az egyház által fenntarto tt és m ű
ködtetett épületeket, helyiségeket, intézeteket és in
tézm ényeket is érteni kell, függetlenül attól, hogy az 
egyházi tulajdon vagy bérlemény.

Int. 68. A Szabályzat 12. pontjának i) alpontja nem vonatko
zik a vegyes vállalatok által használt épületekre és 
helyiségekre, am ennyiben azok egyéb tilalom alá nem 
esnek.
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Int. 69. A Szabályzat 12. pontjának j) alpontját nem kell al
kalmazni a M agyar Honvédelmi Szövetség által fenn
tarto tt és használt objektumokra.

Sz. 13. Tilos beszervezést végrehajtani:
a) párt- és politikai jellegű tömegszervezetek hivatali 

helyiségeiben;
b) állami, társadalmi és gazdasági szervek vezetőinek 

hivatali helyiségeiben, lakásán;
c) a néphadsereg és gazdasági szervek vezetőinek hi

vatali helyiségeiben, lakásán;
d) a jelölt lakásán (kivéve a T-lakástulajdonost, mint 

jelöltet);
e) a nyomozó lakásán;
f) találkozási, konspirált lakásban.
A terhelő adatok alapján történő beszervezést lehető
leg a rendőrség hivatali helyiségében kell végrehaj
tani.

Int. 70. A beszervezés végrehajtására tilalm azott helyek 
szempontjából figyelembe kell venni a Szabályzat 12. 
pontjában foglaltakat, az ehhez kapcsolódó végrehaj
tási utasítást, kivéve a Szabályzat 12. pontjának e) 
alpontjában foglaltakat.

C)

A hálózat tagjainak jogi helyzete

Sz. 14. A hálózati személy utasításra végrehajtott cselekede
téért az illetékes rendőri szerv felelős.

Int. 71. A hálózat tagjainak jogi helyzetén alapvetően a rend
őri szervek és a hálózati személyek felelősségét, az 
őket megillető sajátos kötelességeket és jogokat kell 
érteni. A jogi helyzetből erednek a titkos együttműkö
dés egyes biztosítékai, valam int a hálózat tagjának 
védelm ét és érdekét szolgáló egyes rendelkezések.
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Int. 72. A hálózati személy utasításra végrehajtott és a meg
szabott m agatartási vonalat követő tevékenységéért 
felelősséggel az illetékes rendőri szerv, fegyelmi és 
büntetőjogi felelősséggel pedig az utasítást adó nyo
mozó, illetve az utasítást jóváhagyó parancsnok fele
lős.

Int. 73. A hálózati személy csak olyan rendkívüli esetben té r
het el a kapcsolattartó által megszabott m agatartási 
vonaltól, amikor ennek meghatározásául szolgáló kö
rülm ények lényegesen megváltoztak.

Sz. 15. A hálózat tagja kártérítési igénnyel léphet fel, ha fel
adatai előírás szerinti végrehajtása következtében 
anyagi károsodást, vagy egyéb hátrányt szenvedett. A 
kártérítést az illetékes rendőri szervnek kell kezde
ményezni és biztosítani, ha a hálózat tagja feladatá
nak teljesítése következtében elhalálozik vagy meg
sérül. A végrehajtás külön utasításban meghatározott 
módon történik.

Sz. 16. A hálózat azon tagját, aki huzamosabb ideig eredmé
nyesen dolgozik, szükség szerint és a lehetőségektől 
függően segíteni kell lényeges egzisztenciális problé
máinak megoldásában.

Int. 74. A hálózat tagjának kártérítési igényére a 9/1978. szá
mú belügym iniszteri paranccsal kiadott „A bűnügyi 
szervek „B” ellátm ány-, K-, T. lakásgazdálkodási sza
bályzatának 17. és 24. pontjai, illetve fizetett ügynö
kök esetében a közbiztonsági és a pénzügyi-anyagi- 
műszaki m iniszterhelyettesek 3/1985. számú -  a fi
zetett ügynökök m unkahelyi legalizálásának ideigle
nes szabályzata kiadásáról rendelkező -  együttes pa
rancsában foglaltakat kell alkalmazni.

Int. 75. A hálózati személy jogi helyzete a beszervezéskor, il
letve az együttműködési alap m egváltoztatásakor ké
szített nyilatkozaton, engedély esetén a beszervezési 
jelentésben rögzített szóbeli kötelezettségvállaláson, 
illetve a bűnügyi szervekkel történő titkos együttm ű
ködésről szóló megállapodáson alapul.
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Int. 76. A jogi helyzet létrejöttének sajátos feltétele a bűn
ügyi szerv igénye a hálózati személy tevékenységére, 
illetve az, hogy a hálózati személy kapcsolattartójának 
utasítására, m eghatározott m agatartási vonal betartá
sával ha jtja  végre feladatait.

Int. 77. A hálózati személy jogi helyzetét sajátosan korlátozza 
az, hogy a hálózati m unka államtitok. A hálózati 
m unka végzését, ennek folyam atában felmerülő jogo
kat és kötelezettségeket a konspiráció alapelve korlá
tozhatja vagy kizárhatja.

Int. 78. A hálózat tagjának kötelessége:

a) a bűnüldözés érdekében folytatott titkos m unka;

b) a konspiráció és a feladatok célszerű végrehajtása 
érdekében a kialakított m agatartási vonal követé
se;

c) a találkozási fegyelem betartása;

d) a hálózati m unka végzése során a fegyelmezett m a
gatartás ;

e) jogsértő cselekményektől való tartózkodás.

Int. 79. A hálózat tagja jogosult:

a) személyének és hálózati m unkájának konspirált 
védelmére;

b) a beszervezési, illetve együttműködési alapra te
kintettel teljesítm ényétől függő anyagi ju ttatásra, 
dotációra;

c) a hálózati m unkával kapcsolatos költségek m egté
rítésére;

d) jövedelemkiesésének m egtérítésére;

e) a hálózati m unkával összefüggésben keletkezett ká
rának m egtérítésére;

f) a fizetett ügynök külön rendelkezések alapján 
nyugdíjra.
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Int. 80. A hálózatot foglalkoztató bűnügyi szerv köteles:
a) a hálózati személy jogainak érvényesülését elősegí

teni ;
b) a hálózati m unka és a hálózati személy konspirációs 

védelm ét biztosítani;

c) az operatív érdekeknek megfelelően a hálózati sze
mély hírszerzési lehetőségét bővíteni;

d) a hálózat tagjának személyi képességeit jogi, szak
mai, politikai, erkölcsi nevelés ú tján  fejleszteni;

e) a hálózati személy egzisztenciális vagy szociális 
problém áinak megoldásában oly módon segítséget 
nyújtani, hogy az a folyamatos m unkakapcsolat el
m élyítését szolgálja;

f) a teljesítm ényarányos ju ttatás elbírálására, a meg
határozott anyagi ju ttatás folyósítására;

g) a hálózat tagjának m unkáját évente minősíteni és 
foglalkoztatási tervét elkészíteni.

Int. 81. A bűnügyi szerv jogosult:
a) a hálózat tagjától a találkozási fegyelm et és a fel

adatok m aradéktalan végrehajtását megkövetelni;

b) a hálózat tagjának teljesítm ényét értékelni és en
nek alapján vezetési-nevelési feladatokat ellátni;

c) az operatív cél és szükségesség érdekében a háló
zati személyt pihentetni, más operatív szervnek 
foglalkoztatásra időlegesen vagy véglegesen átad
ni, illetve a hálózati személyt kizárni;

d) megfelelő feltételek esetén az együttműködési ala
pot m egváltoztatni;

e) a végzett m unka értékelése alapján az anyagi ju t
tatást folyósítani, megvonni, csökkenteni vagy nö
velni ;

f) a hálózati személyt elismerésben részesíteni;
g) a huzamos ideig eredm ényesen dolgozó vagy kim a

gasló érdem eket szerzett hálózati személyeknek

-  26 -

ÁBTL - 4.2. - 50 - 18 /6 /1987 /27



kizáráskor -  egyéni elbírálás alapján -  végkielé
gítést adni.

III.

A beszervezés alapjai, a kiválasztás, tanulmányozás 
és a beszervezés szabályai

A)

A beszervezés alapjai

Sz. 17. Hálózati személy beszervezése (megfelelő személyi 
tulajdonság és hírszerzési lehetőség esetén) a követ
kező alapok szerint történhet:
a) Hazafias alapon létesíthető titkos kapcsolat azzal az 

állampolgárral, aki a szocialista társadalmi rendnek 
egyértelműen híve, a szocialista társadalom erköl
csi, jogi együttélési normáival érzelmileg azonosul 
és szükségét érzi, hogy a bűnözés elleni harcban 
aktívan részt vegyen, ezért annak titkos formáját 
is vállalja.

b) Lojális alapon vonható be a hálózati munkába az 
az állampolgár, aki a szocialista társadalmi rendbe 
beilleszkedik, a jogi és erkölcsi együttélési normák
hoz alkalmazkodik, a társadalom, illetve saját ér
dekében vállalja a rendőrséggel való együttműkö
dés titkos formáját a bűnözés elleni harcban.

c) Terhelő adatok alapján beszervezhető az, aki bűn- 
cselekményt követett el, de a büntetőeljárás kez
deményezését a hálózatba való beszervezéséért és 
a bűnüldözés érdekében később kifejtendő tevé
kenységéért mellőzzük. A terhelő adatok alapján 
történő szervezésnél fokozott figyelemmel kell len
ni arra, hogy a terhelő adat bizonyítható, konspi
rálható, a beszervezett személy munkájának vár
ható eredménye jelentősen nagyobb legyen, mint 
az a veszély és hátrány, amely a büntetőeljárás 
mellőzéséből fakad.
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d) Kompromittáló adatok alapján szervezhető be az a 
személy, akinek erkölcsileg elítélendő magatartása 
-  nyilvánosságra kerülés esetén -  részére erköl
csi, anyagi vagy egzisztenciális hátrányt okozna, 
azonban ennek mellőzése fejében a titkos kapcso
latot önként vállalja.

e) Anyagi vagy egyéb érdekeltség alapján szervezhe
tő be, illetve átminősíthető az, akinek személyi ké
pességei és hírszerző lehetősége átlagon felül hasz
nosítható; e tevékenységet anyagi, illetve egzisz
tenciális érdekei, igényei és szükségletei részben 
vagy egészben való kielégítése céljából végzi.
A kiesett munkaidő pótlása céljából kapott ellen
szolgáltatás nem tekinthető anyagi érdekeltségnek.

Sz. 18. A fenti alapok csak a titkos együttműködésbe való 
bevonás lehetőségét teremtik meg. A kapcsolattartás 
során az együttműködés alapja módosulhat.

Int. 82. Hazafias vagy lojális alapon beszervezett hálózati 
személyek hálózati m unka m iatt és azzal szoros össze
függésben kiesett jövedelme pótolható, ha a feladatok 
végrehajtása m iatt főmunkaidőn túl kereső foglalko
zást nem űzhet, szabadságot kell igénybe vennie, 
vagy a r á  bízott feladatokat csak főmunkaidőben 
tudja elvégezni, amely többletterhet ró rá. Ez a ju t
tatás nem minősül anyagi érdekeltségnek és a beszer
vezési, illetve együttműködési alapot hazafiasnak, il
letve lojálisnak kell feltüntetni.

Int. 93. A terhelő adatok alapján történő beszervezés előké
szítésénél figyelemmel kell lenni a Szabályzat 11. 
pont h) alpontjában m eghatározott beszervezési tila
lomra.

Int. 84. A kompromittáló adatok alapján történő beszervezés
nél az adatoknak olyan súlyúaknak kell lenniük, hogy 
a társadalm i (családi, m unkahelyi stb.) elítéléstől való 
félelem a jelöltet a tartós együttműködés vállalására 
késztesse.

Int. 85. Anyagi vagy egyéb érdekeltség esetén a jelölt az 
együttm űködést rendszeres anyagi ellenszolgálta-
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tásért, illetve azért vállalja, m ert ez számára olyan 
előny megszerzését jelenti, am elyet más módon nem 
tudna magának biztosítani (pld. különböző engedé
lyek megszerzése vagy jogosultság m egtartása, bün
tetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány 
stb.).

Int. 86. Az egyéb érdekeltségi alapnál felhasználható a jelölt 
hozzátartozóival kapcsolatos érdekeltség is, am ennyi
ben ez a jelöltre az együttműködés vállalása szem
pontjából pozitív hatást gyakorol.

Int. 87. Az együttműködési alap, illetve a hálózati személy 
kategóriájának változásáról -  a jóváhagyást köve
tően -  a kapcsolattartónak egy példányban kiállított 
„változásjelentésen” a BM Adatfeldolgozó és Tájé
koztatási Csoportfőnökség bűnügyi nyilvántartó osz
tályát értesíteni kell.

Int. 88. Az együttműködési alapban beállt változásokat a há
lózati személy dossziéjának személyi részében elhe
lyezett anyagokkal dokum entálni kell.

Int. 89. Önként jelentkező személy esetében attól függően, 
hogy ajánlkozásakor konkrét bűncselekm ényt közöl 
vagy csak felajánlja szolgálatait, a nyomozónak más
-más m agatartást kell tanúsítani:

a) K onkrét bűncselekm ényre utaló adatok esetében, 
am ennyiben az ajánlkozó személy alkalmas és vál
lalkozik további adatok megszerzésére, a jelentke
zés és a személy körülm ényeitől függően társadal
mi kapcsolatként, vagy alkalmi titkos adatszolgál
tatóként az általa bejelentett ügy felderítésére fog
lalkoztatható. A jelentkezés időpontjában azonban 
a rendszeres kapcsolat -  a titkos együttműködés 
-  kérdésére vonatkozóan érdemi választ nem lehet 
adni. A hálózati m unkába való beszervezését csak 
megfelelő adatok beszerzése u tán lehet később el
dönteni.

b) Ha konkrét bűncselekm ényre utaló adatok közlése 
nélkül történik az ajánlkozás, úgy meg kell köszön-
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ni az állampolgár segítőkészségét és az érdemi vá
laszt későbbre kell hagyni, mely idő alatt az ön
ként jelentkező tanulmányozás alá vonható.

Int. 90. Önként jelentkező személy esetében a nyomozónak a 
személy elbocsátása után mindig két alapvető kérdést 
kell tisztázni a helyes döntés kialakítása érdekében:

a) ki a jelentkező, aki felajánlotta a szolgálatait a tit
kos együttm űködésre és milyen megfontolásból;

b) van-e konkrét bűnügyi feladat (célszerűség), 
amelynek végrehajtására az ajánlkozó személy al
kalmazható.

E kérdésekre vonatkozó adatok gyors beszerzése, 
elemzése és értékelése után lehet csak dönteni, hogy 
az önként jelentkező személy alkalmas-e a bűnügyi 
szervvel való titkos együttműködésre, vagy sem. Az 
adatok egyben m eghatározzák azt is, hogy mi lehet a 
beszervezés alapja.

B)

A kiválasztás, tanulmányozás és beszervezés szabályai

Sz. 19. A kiválasztás az a tevékenység, amelynek során meg
határozott vonalon, objektumban, területen, ügyben 
vagy bűnöző körben hálózati feladatok végzésére al
kalmas jelöltet keresünk.

Int. 91. A kiválasztás személyek felkutatására irányuló szűrő
kutató munka, amely során a nyomozó arról dönt, 
hogy kiket fog beszervezés céljából tanulmányozni.

Sz. 20. A tanulmányozás titkos tevékenység, amelynek célja:
a) megismerni a jelölt előéletét, tulajdonságait, ké

pességeit, családi, személyi körülményeit, életmód
ját és hírszerzési lehetőségét;

b) felderíteni kapcsolatait, a bűnözőkhöz való viszo
nyát;
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c) megállapítani azt, hogy a jelölt beszervezésére és 
foglalkoztatására milyen lehetőség van.

Int. 92. A hálózati személy kiválasztása, tanulmányozása egy
séges folyamat, amelynek célja a kiválasztás során 
számításba vett személyek tágabb körét folyamatosan 
addig szűkíteni, ameddig a ko n k ré t bűnügyi feladat 
végrehajtására az a legalkalmasabb személy marad 
meg, akinél a beszervezés lehetősége is fennáll.

Int. 93. A tanulmányozás során keletkezett anyagokat TÜK 
csoportszámra iktatott, személy szerint elkülönített 
dossziékban kell gyűjteni.

Int. 94. A tanulmányozás alá vont jelöltekről változásjelentést 
kell kiállítani és azt a bűnügyi nyilvántartón keresz
tül a BM Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Csoportfő
nökség bűnügyi nyilvántartó osztályához kell felter
jeszteni. Ez biztosítja a nyomozó elsőbbségi jogát a ki
választott személy beszervezésére, kizárja annak lehe
tőségét, hogy több szerv vagy nyomozó foglalkozzon 
ugyanazzal a személlyel.

A tanulm ányozást végző nyomozó számára egyben le
hetővé teszi, hogy am ennyiben más szerv vagy nyo
mozó a kiválasztott személyre vagy személyekre 
operatív értékű adatot gyűjtött, ez a tudom ására jus
son, és ezeket felhasználhassa.

Int. 95. Egyidőben több személy kiválasztása, tanulm ányozá
sa biztosítja, hogy az egyik jelölt beszervezésének 
m eghiúsulása esetén tartalék  jelölt álljon rendelke
zésre.

Int. 96. Am ennyiben a kiválasztott és tanulm ányozott jelöltek 
közül csak egyet szervez be a nyomozó, de más jelölt
nél is lehetőség van a beszervezés végrehajtására, úgy 
a tanulmányozási anyagot fel lehet ajánlani más vo
nalra, vagy más rendőri szervnek. Ebben az esetben 
m indkét nyomozó változásjelentésen köteles a tényt 
a BM Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnök
ség bűnügyi nyilvántartó osztálya felé jelenteni.
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Sz. 21. A beszervezés előtt a javaslatot készítő nyomozó és 
közvetlen elöljárója a jelöltet személyesen köteles 
megismerni. A beszervezési javaslat jóváhagyására jo
gosult elöljárók törekedjenek arra, hogy döntésük 
előtt minél több kiválasztott és tanulmányozott jelölt
tel személyesen is megismerkedjenek.

Int. 97. A közvetlen és beszervezési javaslat jóváhagyására 
jogosult elöljáró a jelölt vagy jelöltek személyes meg
ismerését követően észrevételeiket m inden esetben 
közöljék a nyomozóval és határozzák meg számára a 
tanulmányozás további irányát.

Sz. 22. A jelölt kiválasztásánál és tanulmányozásánál figye
lemmel kell lenni a beszervezés célszerűségére (lásd: 
3/c. pont), a jelölt alkalmasságára és megbízhatóságá
ra, a beszervezés lehetőségére.
- Az alkalmasság azt jelenti, hogy a jelölt rendelke

zik a feladatok megoldásához szükséges személyi 
tulajdonságokkal és hírszerzési lehetőségekkel.

- Személyi tulajdonságok körében vizsgálni kell a 
jelölt értelmi képességét, az általános és speciális 
képzettségét, politikai magatartását, jellembeli tu
lajdonságait, egészségi állapotát, külső megjelené
sét stb.

- Hírszerző lehetőség alatt a bűnügyileg veszélyez
tetett vagy fertőzött vonalakon, objektumokban, 
területeken, illetve a konkrét ügyekben a bűnöző 
személyek körében lévő kiterjedt személyi és tár
gyi ismereteket értjük.

- A megbízhatóság azt jelenti, hogy a jelölt a rend
őrséggel szemben őszinte, titoktartó, vállalt kötele
zettségeit teljesíti, illetve a kapcsolattartás folya
mán az ilyen tulajdonságok fejleszthetők.

- A beszervezés megvalósítható, ha az együttműkö
dés vállalása, a kapcsolat folyamatossága, rend
szeressége és titkossága az előzetes tanulmányozás 
alapján biztosítottnak látszik.
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Int. 98. A beszervezés célszerűsége azt jelenti, hogy csak 
olyan jelöltet szabad a hálózat soraiba beszervezni 
akinek segítségével a konkrét bűnügyi helyzetből 
adódó feladatokat a nyomozó a legegyszerűbben és 
leggyorsabban tudja megoldani.

Int. 99. A célszerűség feltételezi a céltudatos hálózatszerve
zést. A beszervezést, ezt megelőzően a kiválasztást és 
tanulm ányozást a bűnügyi feladatok ism eretében és 
annak tudatában kell végrehajtani, hogy a hálózati 
személy milyen konkrét feladatokat oldjon meg.

Int. 100. A jelölt személyi tulajdonságai alatt m indazokat az 
adottságokat, illetve kifejleszthető képességeket kell 
érteni, amelyek birtokában a kitűzött bűnügyi felada
tokat végre tud ja hajtani.

A személyi tulajdonság gyűjtőfogalom, amely tarta l
mazza a jelölt szellemi képességeit, egyéni jellem vo
násait és fizikai adottságait.

Int. 101. Az alkalmasság megítélésénél egyaránt értékelni kell 
a jelölt pozitív és negatív tulajdonságait. Figyelembe 
kell venni, hogy a kapcsolattartás során nevelhető és 
irányítható lesz-e a jelölt.

Int. 102. A hírszerző lehetőség a jelölt személyi (családi, roko
ni, baráti, bűnözői) kapcsolatain, illetve a m unka- és 
életkörülm ényein alapuló, információszerzésre alkal
mas kapcsolatrendszer.

Int. 103. A megbízhatóság azt is jelenti, hogy a jelölt a titok
tartási kötelezettségének m aradéktalanul eleget tesz. 
A megbízhatóság a hálózati m unka alapvető k rité riu 
ma, ennek hiányában bárm ely jelölt alkalm atlan a 
hálózati m unkára.

M egbízhatatlan személy beszervezése tilos.

Int. 104. A beszervezés megvalósításának lehetősége magában 
foglalja azt is, hogy meg lehet-e terem teni a jelölt 
konspirált m eghívásának feltételeit és a beszervezés 
idejének legalizálását.
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Sz. 23. A kiválasztás és tanulmányozás alapvető eszközei és 
módszerei:

a) a nyilvántartások felhasználása;
b) környezettanulmány;
c) személyes megismerés;
d) büntető-, államigazgatási és fegyelmi eljárás során 

keletkezett, valamint a személyzeti iratok felhasz
nálása;

e) hálózat felhasználása;
f) figyelés;

g) operatív technika alkalmazása.
Az a)- b)- c) és amennyiben ilyenek rendelkezésre 
állnak, a d) pont alatt felsoroltak mindig kötelezőek.

Int. 105. A hálózati jelölt kiválasztása és tanulmányozása cél
jából minden operatív erő, eszköz és módszer felhasz
nálható, ha ezt a feladat szükségessé teszi és alkalma
zásuk feltételei adottak vagy megteremthetők.

Int. 106. A kiválasztás és tanulmányozás során alkalmazott 
erőket, eszközöket és módszereket úgy kell felhasz
nálni, hogy azok egymást kiegészítsék és az adatok 
ellenőrzését biztosítsák vagy elősegítsék.

Int. 107. A tanulmányozás alá vont jelöltet minden esetben el
lenőriztetni kell a hálózat („F” betűjelű adattár), az 
előzetes („D” adattár), a veszélyes bűnözők („C” adat
tár), a környezettanulmányok, büntető- és rendőrha
tósági eljárás alá vontak („A” adattár), valamint -  
szükség szerint az állambiztonsági, értékesítési és 
igazgatásrendészeti nyilvántartásokban.

Int. 108. Külföldiek beszervezése esetén a jelöltet a BM III.
Főcsoportfőnökség megkeresése útján priorálni kell a 
„K” adattárban, annak megállapítására, hogy a jelölt 
nem gyanúsítható-e terrorista tevékenységgel.
Amennyiben a hivatkozott adattárból olyan informá
ció érkezik, amely a tanulmányozást, illetve a beszer-
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vezést kizárja, az anyagot az állambiztonsági szerv
nek át kell adni.

Int. 109. A tanulmányozás során a rendőrségi nyilvántartásokon 
kívül más szervek, intézmények, vállalatok személy
zeti osztályainak nyilvántartásait is célszerű felhasz
nálni, különös tekintettel az Állami N épességnyilván
tartó  H ivatalra (lásd: a 33/1983. MT számú rendelet
tel módosított 24/1974. MT számú rendeletet az álla
mi népességnyilvántartásról szóló 1974. évi 8. számú 
törvényerejű rendelet végrehajtásáról). A nem rend
őri szervek nyilvántartásainak igénybevételénél foko
zottan kell ügyelni a konspiráció biztosítására.

Int. 110. A környezettanulm ány fogalmát és az azzal kapcsola
tos egyéb kérdéseket az Országos Rendőrfőkapitány 
Bűnügyi Helyettesének a Bűnügyi Operatív Felderítő 
M unka Szabályzata végrehajtásáról szóló 2/1984. szá
mú intézkedésének 76- 83. pontjai tartalmazzák.

Int. 111. Ha a környezettanulm ányok nyilvántartásában tör
tén t priorálás során m egállapítást nyert, hogy a je 
löltről környezettanulm ány még nem készült, vagy 
készült ugyan, de nem kielégítő (régi, nem tartalm az
za a beszervezéshez szükséges ismereteket), úgy a 
környezettanulm ány elkészíttetéséről haladéktalanul 
gondoskodni kell.

Int. 112. A nyomozó akkor sem készítheti el az általa tanulm á
nyozott jelöltről a környezettanulm ányt, ha ilyen jel
legű m unkára kiképezték.

Int. 113. A személyes megismerés a jelölt tanulmányozásának 
fontos módszere, amelynek segítségével a nyomozó 
közvetlen tapasztalatok alapján győződik meg a jelölt 
személyi tulajdonságairól.

Int. 114. A személyes megismerést általában a jelölt tanulm á
nyozásának végső stádium ában kell alkalmazni azért, 
hogy az előzetesen beszerzett adatokat mind a nyo
mozó, mind annak közvetlen parancsnoka, illetve más 
elöljáró ellenőrizni tudja.
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a) rendőri jelleggel. Az ilyen megismerésnél a nyo
mozó rendőri kilétét felfedve folytat beszélgetést a 
kiválasztott jelölttel, előre m eghatározott terv, il
letve taktika alapján. Megfelelő felkészülés és fel- 
készültség hiányában személyes megismerésre nem 
kerülhet sor.

b) rendőri jelleg leplezésével. Ezt a módszert csak ak
kor lehet alkalmazni, ha a konspiráció feltételei 
m egvannak és az előző megoldás valam ilyen oknál 
fogva nem célszerű vagy nem valósítható meg. A 
megismerés tak tikáját a jelölt körülm ényei ism ere
tében kell kidolgozni.
Más szerv bekapcsolása esetén ügyelni kell konspi
rációs szempontból arra, hogy a fedésre felhasznált 
szervek, illetve személyek sem tudják a konkrét 
célt és az utólag se derüljön ki.

Int. 116. Ha a nyomozó m ár huzamosabb ideje ismeri a jelöl
tet, akkor tapasztalatait jelentésben kell rögzíteni és 
biztosítani, hogy a közvetlen parancsnok is megismer
kedhessen a jelölttel.

Int. 117. Sem a rendőri jelleggel, sem a rendőri jelleg leplezé
sével végrehajto tt megismerés folyamán nem derülhet 
ki, hogy a megismerés m ilyen céllal történik.

Int. 118. A személyes megismerés lefolytatásáról és az ezzel 
kapcsolatos megállapításokról jelentést kell készíteni, 
melyben állást kell foglalni a jelölt alkalmasságával 
kapcsolatban és a jelentést a tanulmányozás anyagá
hoz kell csatolni.

Int. 119. Hálózati személyek m unkáját a jelölt tanulm ányozá
sára akkor lehet felhasználni, ha a tanulmányozó 
szerv hálózatában, vagy a hálózati lakcím nyilvántar
tásban van olyan hálózati személy, aki a jelöltet is
meri, vagy ismerheti, így róla részletes adatokat tud 
szolgáltatni. A jelentett adatokat a nyomozó szemé
lyesen vagy más források ú tján  ellenőrizze.
Hálózati személy alkalmazása esetén legendát kell ki
dolgozni az elérendő cél konspirálására.
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Int. 120. A figyeléssel kapcsolatos rendelkezéseket az Országos 
Rendőrfőkapitány Bűnügyi Helyettesének 2/1984. 
számú intézkedésével kiadott a Bűnügyi Operatív 
Felderítő Munka Szabályzata végrehajtási utasításá
nak 84- 89. pontjai tartalmazzák.

Int. 121. A figyelés alkalmas a jelölt szokásainak, megjelenési 
helyeinek, kapcsolatainak, esetleges bűnöző tevé
kenységének felderítésére. Lehetővé teszi olyan ada
tok beszerzését, amelyek nagym értékben elősegítik a 
beszervezés taktikájának kialakítását és végrehajtá
sát.

Int. 122. Operatív technika tanulmányozás céljára történő 
igénybevétele a 30/1985. sz. BM paranccsal módosított 
35/1982. sz. BM paranccsal kiadott „Az operatív tech
nikai rendszabályok és módszerek alkalmazásának 
szabályzata” szerint történhet.

Int. 123. Az operatív technikai eszközök és módszerek útján  
beszerzett információk a nyomozó személyes tájékoz
tatásául szolgálnak. Am ennyiben ezeket más forrás
ból származó adat nem erősíti meg, felhasználni ti
los.

Int. 124. A tanulm ányozott jelöltek figyelőztetését a BM Adat- 
feldolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnökség bűnügyi 
nyilvántartó osztályától kell kérni.

Int. 125. Ha a tanulmányozástól a bűnügyi szerv valam ilyen 
okból -  egy éven belül -  elállt, a figyelőzés meg
szüntetését változásjelentésen kell kérni.

Int. 126. Az egy éven túli figyelőzéseket a BM Adatfeldolgozó 
és Tájékoztatási Csoportfőnökség bűnügyi nyilván
tartó osztálya autom atikusan törli. Am ennyiben a je 
lölt tanulm ányozása az egy évet meghaladja, úgy a 
figyelőzés elrendelésétől számított egy év eltelte előtt, 
annak további fenntartását kell kérni.

Int. 127. Azonos jelölt két különböző szerv által történő figye
lőzése esetén a BM Adatfeldolgozó és Tájékoztatási 
Csoportfőnökség bűnügyi nyilvántartó osztálya érte-
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síti az érin tett szervek vezetőit és döntésig az elsőként 
beérkezett adatokat vezeti a nyilvántartásban.

Sz. 24. A jelölt kiválasztása és tanulmányozása után beszer
vezési javaslatot kell készíteni. E javaslat tartalmaz
za:

a) a titkos együttműködés célját és szükségességét;

b) a jelölt személyi adatait és körülményeit;
c) a személy megbízhatóságának, alkalmasságának in

dokolását;
d) a beszervezés alapját;
e) a végrehajtás helyét és idejét, a résztvevők nevét, 

rendfokozatát és beosztását;
f) a meghívás módját, szükség esetén a jelölt távollé

tének legalizálását;
g) a beszervezés taktikájának leírását;
h) az eligazítást (az első feladat megjelölését, a rend

szeres, a rendkívüli és a biztosított találkozások 
meghatározását);

i) meghiúsulás esetén teendő intézkedéseket.

A javaslathoz mellékelni kell a tanulmányozás során 
beszerzett és a 23. pontban meghatározott anyagokat, 
valamint a tárgyi és egyéb bizonyítékokat. Amennyi
ben ezek nem csatolhatok, akkor azok leírását, máso
latát, illetve fényképeit.

Int. 128. A jelölt kiválasztása, tanulmányozása során beszerzett 
adatok értékelése, az ezekből levont -  elsősorban az 
alkalmasságra vonatkozó -  következtetések és a be
szervezés végrehajtásának körülményei, valam int tak
tikája a beszervezési javaslatban kerülnek összege
zésre.

A beszervezési javaslat legyen tárgyilagos, tömör, vi
lágos, egyértelm ű és kerülje a rendelkezésre álló ada
tok egyoldalú beállítását.
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a) A konkrét operatív helyzet alapján rögzíteni kell, 
hogy milyen bűnügyi feladatok végrehajtása érde
kében történik a beszervezés. Indokolni kell, hogy 
e feladat m iért hálózati m unkával oldható meg a 
leggyorsabban és legeredményesebben.

b) A jelölt személyi adatait széleskörűen kell értel
mezni. Az azonosításra alkalmas adatokon túlm e
nően fel kell tün tetn i az iskolai végzettségét, 
nyelvtudását, anyagi helyzetét, pártállását, párt
funkcióját stb.

c) A jelölt megbízhatóságának, alkalmasságának in
dokolása röviden tartalm azza az erre vonatkozó 
legjellemzőbb adatokat és azt, hogy milyen körül
mények, milyen tulajdonságok teszik alkalmassá és 
megbízhatóvá a jelöltet a várható feladatok végre
hajtására. Ebben a részben fel kell tüntetn i a jelölt 
személyére, környezetére, kapcsolataira vonatkozó 
tanulmányozás adatait, a személyes és parancsnoki 
megismerés tapasztalatait.

d) A beszervezés alapjánál rögzíteni kell, hogy mi 
képezi az együttműködés felvetésének lehetőségét 
és biztosítékát. A terhelő vagy kompromittáló ada
tok esetében azt, hogy mi a bűncselekmény vagy 
kompromittáló tény. Ki kell térni arra, hogy ezeket 
mi bizonyítja és hogyan konspirálhatók. Anyagi 
vagy egyéb érdekeltség esetén meg kell határozni 
az anyagi ju ttatás összegszerűségét, illetve azt az 
érdekeltséget, amely a titkos együttműködés válla
lását biztosítja, illetve folyam atát zökkenőmentes
sé teszi.

e) A beszervezés helyét és időpontját a tanulm ányo
zás adatai alapján mindig az adott helyzetnek és 
körülm ényeknek megfelelően kell meghatározni.
Alapvető követelmény, hogy a beszervezés helyét, 
a konspiráció biztosítása, a beszervezés zavartalan
sága, előrelátható időtartama, és a beszervezésben 
résztvevő elöljáró jelenlétének figyelem bevételé
vel kell megválasztani.

-  39 -

Int. 129. A beszervezési javaslat tartalma:

ÁBTL - 4.2. - 50 - 18 /6 /1987 /40



A beszervezés időpontjának meghatározásánál 
mindig figyelembe kell venni a jelölt élet- és m un
kakörülm ényeit, a beszervezés előrelátható időtar
tamát.

A beszervezési javaslatban fel kell tün tetn i a be
szervezésen résztvevők nevét, rendfokozatát, be
osztását, meghatározva a beszervezés végrehajtó
ját, illetve az ellenőrző elöljárót.

f) A jelölt tanulmányozási anyagainak ism eretében a 
beszervezési javaslatban ki kell dolgozni a jelölt 
meghívásának m ódját és távollétének legalizálásá
ra szolgáló legendát. A meghívási módot -  objek
tív akadályoktól eltekintve -  mindig be kell ta r
tani.

A meghívási módok főképpen a következők lehet
nek:

- a jelölt idézése, ha olyan ügy van folyamatban, 
vagy legendaként konstruálható, amely mind a 
jelölt, mind környezete számára elfogadható;

- hazafias, lojális alapon történő beszervezéskor 
alkalmazható a ,,véletlen” személyes találkozás 
során történő beszélgetési meghívás;

- m eghívható a jelölt más szerv vagy intézmény 
közbeiktatásával. M eghívásra csak olyan intéz
m ényt vagy szervet lehet felhasználni, ahol a 
jelölt megjelenése legalizálható;

- a terhelő adatok alapján történő beszervezésnél 
alkalmazható a jelölt leplezett vagy titkos elő
állítása, továbbá a leplezett vagy titkos őrizet
be vétele. Ennek szabályait az országos rendőr- 
főkapitány bűnügyi helyettese által kiadott „A 
Bűnügyi Operatív Felderítő Munka Szabályza
ta” végrehajtási utasításáról szóló 2/1984. szá
mú intézkedés 120- 130. pontjai tartalm azzák;

- terhelő adatok alapján történő beszervezésnél 
felhasználható a beszervezés végrehajtására az 
a körülm ény, a a jelölt más ügyben őrizetben 
vagy előzetes letartóztatásban van.
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g) A beszervezési javaslatban a beszervezés alapjától, 
a jelölt egyéniségétől függően ki kell dolgozni a be
szervezési beszélgetés taktikáját, továbbá azt a fo
lyamatot, amely során a jelölt fokozatosan rávezet
hető az együttműködés felajánlására, illetve válla
lására.

Sz. 25. Beszervezést a javaslat engedélyezése után lehet vég
rehajtani. Engedélyezésre jogosultak:

a) a belügyminiszter;
b) közbiztonsági miniszterhelyettes;
c) az országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese;
d) a BM ORFK I- 1., 2., 3., osztályok vezetői;
e) rendőrfőkapitányok;
f) a rendőr-főkapitányságok közbiztonsági (bűnügyi) 

helyettesei;
g) a rendőr-főkapitányságok II/I- 1., 2., 3., valamint 

a BRFK II/I- 5. osztályának vezetői;
h) a rendőrkapitányok.

Int. 130. Az illetékes vezető engedélye nélkül beszervezést 
végrehajtani, valam int beszervezés nélkül valakit há
lózati munkával megbízni tilos.

Int. 131. A belügym iniszter engedélyezi a társadalmi, a tudo
mányos és a kulturális élet kiemelkedő személyisé
geinek beszervezését.

Int. 132. A közbiztonsági m iniszterhelyettes hatásköre az or
szágos jelentőségű állami, gazdasági és társadalm i 
szervek vezetői beszervezésének engedélyezése.

Int. 133. Az országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese en
gedélyezi:

a) a külföldi állampolgárok;

b) a fizetett ügynökök;
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c) az egyházi személyek;

d) a bűnszövetség vezetője;

e) súlyos bűncselekmény elkövetőjének és felbujtójá
nak beszervezését.

Int. 134. A rendőrfőkapitány hagyja jóvá a fizetés-kiegészítés
ben, jövedelempótlásban vagy dotációban részesülő 
hálózati személyek beszervezési javaslatát.

Int. 135. A rendőrfőkapitány közbiztonsági (bűnügyi) helyette
se engedélyezi a 16- 18 év közötti fiatalkorúak be
szervezését.

Int. 136. A rendőrkapitányok m inden egyéb esetben hatáskör
rel bírnak a beszervezés engedélyezésére.

Sz. 26. A titkos kapcsolat létesítésének módja a beszervezés.
A beszervezés az a tervszerű, konspirált tevékenység, 
melynek során az arra jogosult -  a tanulmányozás 
alapján a hálózati munka végzésére alkalmasnak ítélt 
jelölt és a rendőrség bűnügyi szervei között -  a tit
kos együttműködést létrehozza.

Sz. 27. A beszervezés egységes folyamat, mely a beszervezési 
beszélgetésből (kihallgatásból), az együttműködés 
vállalásából és az eligazításból áll. A beszervezést a 
hálózati személy leendő kapcsolattartójának kell vég
rehajtani.

Int. 137. A beszervezés folyam ata szűkebb értelem ben az aláb
bi szakaszokból áll:
a) a jelölt beszervezésre történő meghívása, illetve je

lenlétének biztosítása;

b) beszervezési beszélgetés;

c) a beszervezés végrehajtása;
d) az operatív eligazítás;
e) a hálózati személy távollétének legalizálására vo

natkozó legenda megbeszélése;
f) a beszervezés u tán végrehajtandó egyéb teendők.
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Int. 138. A beszervezési beszélgetés a beszervezés folyam atá
nak nélkülözhetetlen része. Célja, hogy a nyomozó 
olyan légkört alakítson ki, melyben a jelölt vállalja a 
hálózati m unkát és kész a bűnügyi szervekkel való 
titkos együttműködésre.
A beszervezési beszélgetés kezdetén -  a meghívás 
m ódjának figyelembevételével -  a  jelölt személyi 
tulajdonságainak, politikai, általános műveltségi szín
vonalának, jellem ének és őszinteségének tanulm ányo
zására, ellenőrzésére kell törekedni.
A beszervezési beszélgetés taktikáját m indenkor a be
szervezési alap figyelembevételével kell kialakítani.

Sz. 28. Amennyiben a beszélgetés során a jelölt magatartásá
ból kitűnik, hogy hajlandó a bűnüldöző szervekkel 
együttműködni, lehetőleg rá kell vezetni arra, hogy 
szolgálatait önként felajánlja.

Int. 139. A jelölt szolgálatainak önkéntes felajánlására vonat
kozó igény nem zárja ki azt, hogy a nyomozó a titkos 
együttműködés lehetőségét, szükségességét a jelölt 
előtt felvesse.

Int. 140. A titkos együttműködés kérdésének felvetése esetén 
előzetesen fel kell oldani a jelöltben felmerülő esetle
ges gátlásokat és egyéb lélektani feszültséget.

Sz. 29. Az együttműködés önkéntes elvállalása után rá kell 
térni a beszervezés megerősítésére. Ennek során a há
lózati személlyel nyilatkozatot kell íratni. Kötelező a 
nyilatkozat íratása terhelő, kompromittáló adatok, va
lamint anyagi érdekeltség alapján történő beszervezés 
esetén.

Int. 141. A beszervezés megerősítése a jelölt konkrét, szóbeli 
vagy írásos nyilatkozata a titkos együttműködés vál
lalására.
A szóban tett nyilatkozatot a beszervezés végrehajtá
sáról szóló jelentésben kell rögzíteni.

Int. 142. Az írásbeli nyilatkozat tartalm azza:
a) a nyilatkozattevő nevét, adatait;
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b) a rendőrség bűnügyi szerveivel való titkos együtt
működés vállalását;

c) azt, hogy a jelölt m iért vállalja a titkos együttm ű
ködést (beszervezési alap);

d) a találkozási fegyelemre, a jelentéstételre és a ti
toktartásra vonatkozó kötelezettséget;

e) a beszervezett személy fedőnevét és a nyilatkozat 
aláírását.

Int. 143. Amennyiben a beszervezett személy írni, olvasni nem 
tud, úgy a nyilatkozatot előre le kell gépelni, azt a 
beszervezett személy előtt fel kell olvasni. A beszer
vezett személy a nyilatkozatot kézjegyével látja  el, a 
felolvasást pedig a beszervezést végrehajtó nyomozó 
és parancsnoka aláírásukkal tanúsítják, mely kiterjed 
arra  is, hogy a beszervezett személy a nyilatkozat ta r
talm át tudomásul vette.

Int. 144. Külföldi személy beszervezése esetén a titoktartási és 
az együttműködés vállalásáról szóló nyilatkozatot 
olyan nyelven kell megfogalmazni, amelyen mind a 
hálózati személy, mind a kapcsolattartó ért.

Sz. 30. A beszervezés során tilos a megfélemlítés, a valótlan 
terhelő adatokkal való fenyegetés, a bűncselekmény 
következményeinek felnagyítása, a provokáció, illetve 
a nem teljesíthető ígérgetés, vagy bármely más tör
vénytelen módszer alkalmazása.

Sz. 31. A beszervezés megerősítése után meg kell beszélni:
a) fedőnév használatát, melyet a hálózati személy vá

laszt. Tilos kimagasló történelmi, közéleti és kul
túrtörténeti személyek nevét fedőnévként válasz
tani, illetve adni;

b) a beszervezés idejének -  a tervben már rögzített 
-  legalizálását;

c) az első, már ellenőrzött feladatot, a feladat végre
hajtásának módját, az első találkozás idejét, helyét, 
a jelentés elkészítésének módját. Az első találkozót
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a beszervezést követő egy héten belül meg kell tar
tani.

Int. 145. A beszervezés megerősítése u tán a hálózati személlyel 
 meg kell beszélni a rendszeres beütem ezett talál

kozók lebonyolításának rendjét, a biztosított és a 
rendkívüli találkozó m indkét oldalról történő létreho
zásának módját.

Int. 146. A biztosított találkozó olyan kapcsolatfelvételi mód, 
am elyet a nyomozó a hálózati személlyel arra az 
esetre beszél meg, amikor előre nem látott ok követ
keztében valam elyikük a rendes találkozón nem tud 
megjelenni. Ez esetben minden előzetes értesítés nél
kül megadott helyen és megadott időben találkoznak.

Int. 147. A rendkívüli találkozó olyan kapcsolatfelvételi mód, 
am elyet valam ilyen sürgős feladat megoldása céljából 
a nyomozó, vagy halasztást nem tűrő információ á t
adása érdekében soron kívül a hálózati személy kez
deményezhet.

Int. 148. Az operatív eligazítás során meg kell beszélni azt a 
legendát és módot, amellyel a beütem ezett találkozót 
a nyomozó lemondja, vagy a hálózati személy a be
ütem ezett találkozó elhalasztását indokolt okból kéri.

Int. 149. A hálózati személy részére megszabott első feladat 
olyan legyen:
a) amelynél a végrehajtás eredm énye a kapcsolattar

tó nyomozó előtt ism ert és ellenőrzött;

b) annak végrehajtása után a bűnüldöző szerv részé
ről valam ilyen intézkedés történjen;

c) a feladat megoldása a hálózati személyből pozitív 
hatást váltson ki és számára sikerélm ényt jelent
sen.

Sz. 32. A beszervezésről jelentést kell készíteni, amely tar
talmazza:
a) a beszervezés lefolyását;
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b) a jelölt magatartását;

c) a hálózati személy fedőnevét;

d) a kapcsolattartás módját, idejét és helyét;

e) az első feladatot és ennek végrehajtási módját;

f) a hálózati személy elbocsátásának körülményeit;

g) a tervtől való eltéréseket.

Int. 150. A beszervezés lefolytatásáról szóló jelentésnek egé
szében tükrözni kell a beszervezés végrehajtásának 
körülm ényeit és azt, hogy a jelölt a titkos együttm ű
ködés felvetésére m iként reagált. Részleteiben a kö
vetkezőkre kell kitérni:

a) a beszervezést hol, mikor, kinek a jelenlétében haj
tották végre;

b) a jelölt az adott helyen, az adott időpontban meg
jelent-e, illetve a m egjelenését biztosítani tud
ták-e;

c) a megjelenés alkalmával a jelölt m ilyen pszichikai 
állapotban volt;

d) mi volt a bevezető beszélgetés tartalm a, az milyen 
hatást gyakorolt a jelöltre;

e) a tanulmányozás során beszerzett adatok és anya
gok beszélgetés során történ t ellenőrzése milyen 
eredm énnyel járt, a rendelkezésre álló tanulm á
nyozási anyagtól tapasztaltak-e valam ilyen elté
rést ;

f) a beszervezés alapját képező adatokat milyen mó
don használták fel;

g) a hálózati személy, illetve a jelölt milyen m agatar
tást tanúsított a beszervezés folyamán;
-  hazafias alapon történő beszervezésnél a jelölt 

belső meggyőződéséből vállalta-e a titkos 
együttm űködést;
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- lojális alapon történő beszervezésnél kitűnt-e, 
hogy a bűnüldöző szervekkel való titkos együtt
működést egyéni érdekből fakadóan vállalja;

- kompromittáló adatok alapján történő beszerve
zésnél elismeri-e azokat a tényeket, amelyek 
rendelkezésünkre állnak;

- terhelő adatok alapján történő beszervezésnél, 
őszinte, beismerő vallomást tett-e, a nyomozó
nak m ilyen tak tikát kellett követnie, hogy a je 
löltet beismerő vallomásra, majd a titkos 
együttműködés vállalására késztesse;

- anyagi érdekeltség alapján történő beszervezés
nél a jelentés tömören tükrözze a fizetésben, fi
zetés-kiegészítésben történt megállapodást és a 
titkos együttműködés ezért történő vállalását;

- az egyéb érdekeltség alapján történt beszerve
zésnél, hogy a jelöltet az elvégzendő hálózati 
tevékenységért milyen kedvezményben részesí
tik, illetve milyen egzisztenciális igényének ki
elégítéséhez m iként nyújt a rendőri szerv segít
séget.

h) a jelentésben rögzíteni kell a kapcsolattartás mód
ját, idejét és helyét, továbbá azt, hogy a hálózati 
m unka konspirációjára a hálózati személy milyen 
eligazítást kapott (pl. a találkozó helyének megkö
zelítése, a kapcsolattartóval való találkozó term é
szetessége, az önellenőrzés, a jelentés megírásának 
módja stb.);

i) az első feladatot és annak végrehajtási m ódját;

j) a jelölt fedőnevét, amelynek során rögzíteni kell, 
hogy a fedőnevet ő választotta vagy a nyomozó 
ajánlotta részére;

k) a rendkívüli és biztosított találkozókat;

l) a hálózati személy elbocsátásának körülm ényeit;

m) a beszervezési javaslattól való eltéréseket:
- ha a hazafias vagy lojális alapon történő be

szervezésnél a titoktartási és együttműködési
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nyilatkozattól eltekintettek, úgy annak indoko
lását itt kell feltüntetni.

-  a terhelő adatok alapján történő beszervezésnél 
az ujjnyom at felvételétől való elállást e részben 
kell indokolni.

Sz. 33. A beszervezést követően a hálózati személyt a Bűn
ügyi Hálózati Nyilvántartási Szabályzat előírásai sze
rint 24 órán belül nyilvántartásba kell venni. A háló
zati személy a nyilvántartásba vételéről nem tudhat.

Int. 151. A rendőr-főkapitányságok hálózatot tartó  osztályai, 
továbbá a rendőrkapitányságok bűnügyi szerveinél 
foglalkoztatott hálózati személyek személyi adatairól 
(„T” és ,,K” lakások címeiről), fedőnevéről és azonos
sági számáról a kapcsolattartók nevének feltüntetésé
vel titkosított füzetet kell vezetni.

Int. 152. A kapcsolattartó a jelölt beszervezését („K” lakás lé
tesítését) követően az adatokat -  24 órán belül -  kö
teles a szervnél vezetett titkosított füzetbe bejegyez
tetni.

Int. 153. A kapcsolattartó 24 órán belül a hálózati személyről 
„Kérdőívet” állít ki, melynek kitöltéséhez a Rendőrség 
Bűnügyi Hálózati N yilvántartási Szabályzata módosí
tásáról szóló 8/1984. számú állam titkári parancs mel
lékleteként kiadott kódszótárban m eghatározott fogal
m akat -  a tényleges állapotnak megfelelően -  tün 
teti fel.

A kitöltött kérdőívet, az esetleges ujjnyom atlapokat, 
illetve a „K” lakás anyagát a megyei bűnügyi nyil
vántartóhoz továbbítja.

Int. 154. A kapcsolattartó az átvett hálózati dossziéban elhe
lyezi a „Rendőrség Bűnügyi Hálózati Nyilvántartási 
Szabályzatában” feltün tete tt anyagokat.

Int. 155. A rezidensként alkalmazott nyugállom ányú rendőr
tiszt és büntetésvégrehajtás hivatásos állom ányú tagja 
dossziéjának személyi részében a hálózati nyilvántar
tási szabályzatban m eghatározottak értelem szerű al-
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kalmazásán túl még a következő anyagokat kell elhe
lyezni:

a) a hálózati személy m unkahelyi anyagának tanu l
mányozásáról készült feljegyzést;

b) ,,Megállapodás”-t, amely egyben a titoktartási nyi
latkozatot és a beszervezés végrehajtásáról szóló
jelentést is pótolja;

c) a személyes megismerésről készült feljegyezést, ha 
a jelölt nem a beszervezést végrehajtó szervnél 
teljesített korábban szolgálatot.

Sz. 34. Nem hajtható végre a beszervezés, ha a jelölt:

a) a beszervezési beszélgetés során felmerült újabb 
tények, adatok alapján a hálózati munkára alkal
matlan;

b) az általa elkövetett bűncselekményről nem tesz 
őszinte, beismerő vallomást;

c) az együttműködést megtagadja.

Sz. 35. A fenti esetekben -  amennyiben az együttműködés 
lehetősége még szóba nem került -  a beszélgetést az 
erre való utalás nélkül kell befejezni. A meghívást 
megfelelő módon legalizálni kell. Amennyiben az 
együttműködés kérdése már felvetődött és ezt a jelölt 
nem vállalja, úgy vele az elhangzottakról titoktartási 
nyilatkozatot kell íratni.

Sz. 36. Terhelő adatok alapján tervezett beszervezés meghiú
sulása esetén a büntetőeljárást le kell folytatni.

Sz. 37. A meghiúsult beszervezés írásos anyagát a BM Adat- 
feldolgozó és tájékoztatási csoportfőnökség bűnügyi 
nyilvántartó osztály részére csak akkor kell felter
jeszteni, ha a kiválasztott személy a beszervezési szán
dékáról már tudomást szerzett.

Int. 156. Ha a titkos együttműködés lehetősége még nem m erült 
fel, illetőleg a ,,T” lakás létesítéstől valam ilyen okból 
elálltak, a m eghiúsult beszervezés írásos anyagát ira t
gyűjtő dossziéban elhelyezve, a szerv TÜK ira ttárá-
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ban a hálózati munkával kapcsolatos iratkezelési sza
bályoknak megfelelően kell irattározni.

Int. 157. Ha a kiválasztott személy a beszervezési szándékáról 
tudomást szerzett, titoktartási nyilatkozatot kell vele 
íratni és a beszervezés anyagát a BM Adatfeldolgozó 
és Tájékoztatási Csoportfőnökség bűnügyi nyilván
tartó osztályához a helyi bűnügyi nyilvántartón ke
resztül fel kell terjeszteni.

Int. 158. A meghiúsult szervezésről jelentést kell készíteni, 
amely adjon választ:

a) a hálózati személyről kiállítandó kérdőív 1- 14 ro
vatainak kérdéseire. Kérdőívet azonban kiállítani 
nem kell;

b) a beszervezés meghiúsulásának okára, körülmé
nyeire;

c) terhelő adatok alapján tervezett beszervezés meg
hiúsulása esetében a büntetőeljárás megindítására 
vonatkozó intézkedésekre.

C)
A különböző alapokon történő beszervezés sajátosságai

Sz. 38/a. Titkos munkatársnak beszervezése esetén írásos nyi
latkozatot kell készíteni. A nyilatkozat tartalmazza:
- az együttműködés önkéntességének kinyilvánítá

sát,
- a megbízások végrehajtásának és a jelentéstétel

nek a vállalását,
- a titoktartási kötelezettséget.
Indokolt esetben a nyilatkozat írásbeli formájától a 
közvetlen parancsnok engedélyével el lehet tekinteni. 
Ebben az esetben jelentést kell készíteni, amely tar
talmazza az írásba foglalt nyilatkozat elmaradásának 
okát. A jelentést a beszervezés engedélyezésére jogo
sult parancsnok láttamozza.
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Int. 159. Titkos m unkatárs a hazafias vagy lojális alapon be
szervezett hálózati személy, a rezidens és a „T” lakás- 
tulajdonos.

Int. 160. Hazafias alapon történő beszervezés esetén a beszer
vezési beszélgetésnél célszerű előtérbe helyezni a tá r
sadalmi érdekek jelentőségét, ezek védelmét, és ebben 
az állampolgári felelősséget.

Int. 161. A lojális alapon történő beszervezésnél -  figyelem 
mel a kiválasztás és a tanulmányozás adataira -  
hangsúlyozni kell a jelölt egyéni érdekeinek kapcsoló
dását az össztársadalmi érdekhez, a szűkebb csoport- 
érdekhez és esetlegesen családi, rokoni érdekeihez is. 
A bűnözés veszélyét e három érdekviszonyon keresz
tül kell bem utatni és eljutni a titkos együttműködés 
felajánlásáig.

Int. 162. Titkos m unkatársaknál az írásos nyilatkozat mellőzé
sének engedélyezését és ennek indokolását a beszer
vezés lefolytatásáról szóló jelentésbe lehet foglalni.

Sz. 38/b. A rendőrség nyugállományú tisztjei és a büntetésvég
rehajtás hivatásos állományú tagjai rezidenskénti be
szervezésének speciális szabályai:
- ha a nyugállományba helyezéstől számítva két év 

még nem telt el, a környezettanulmány készítését 
a jelölt személyi anyagának tanulmányozásával és 
az erről készült feljegyzéssel helyettesíteni lehet;

- a személyes megismerésről készített jelentés mel
lőzhető, ha a jelölt a beszervezést végrehajtó szerv
nél teljesített szolgálatot és őt egyébként ismerik 
a foglalkoztató operatív szervnél;

- a rezidensi tevékenység vállalását „Megállapodás”- 
ban kell rögzíteni, amely tartalmazza a rezidens 
által végzendő feladatok meghatározását; a kap
csolattartás során az őt megillető jogokat és köte
lességeket; annak megjelölését, hogy a rezidens e 
tevékenységéért részesül-e anyagi ellenszolgálta
tásban, ha igen, milyen összeggel; a betartandó 
konspirációs szabályokat;
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- a megállapodás kölcsönös aláírása helyettesíti 
mind a titoktartási nyilatkozatot, mind a beszerve
zésről szóló jelentést;

- feljegyzésben kell rögzíteni a rezidens és a kap
csolattartó, illetve a rezidens és a hozzá kapcsolt 
hálózati személyek találkozási rendjét; ennek vál
tozását naprakészen kell vezetni;

- a rendőrség nyugállományú tisztjei és a büntetés
végrehajtás hivatásos állományú tagjai közül 
szervezett rezidensek anyagának zárt kezelését el 
kell rendelni;

- ha a rezidens anyagi ellenszolgáltatást kap, úgy 
ezt négy hálózati személlyel történő kapcsolattar
tásra fordított munkaidő alapján kell meghatároz
ni.

A rezidenshez kapcsolt hálózati személyek létszámá
nak növekedése vagy csökkenése esetén az anyagi el
lenszolgáltatást hálózati személyenként 25%-kal nö
velni vagy csökkenteni kell.

Az anyagi juttatás havi, illetve éves keretösszegének 
meghatározására a szervek vezetői jogosultak. Az ál
taluk meghatározott éves keretösszegen belül -  an
nak túllépése nélkül -  az esetenként folyósítandó 
juttatás összegét a beszervezés engedélyezésére jogo
sult vezető növelheti vagy csökkentheti.
A b) alpont vonatkozásában a szervek vezetői alatt a 
BM Országos Rendőr-főkapitányság I- 1., 2., 3. Osz
tályainak vezetőit, a rendőrfőkapitányok közbiztonsá
gi (bűnügyi) helyetteseit kell érteni.

Int. 163. A rezidensek részére jövedelem-kiesés, illetve „T” la
kástulajdonos részére a lakás használata címén folyó
sított ellenszolgáltatás nem minősül anyagi érdekelt
ségnek.

Int. 164. Az anyagi ellenszolgáltatásban részesülő rezidensek
kel kötött megállapodásban azt az éves keretösszeget 
kell m eghatározni, amely 4 hálózati személlyel való 
találkozás esetén illeti meg a rezidenset.
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Int. 165. A megállapodást a rezidens, a beszervezést végrehajtó 
nyomozó és a beszervezés engedélyezésére jogosult 
parancsnok írja alá.

Int. 166. Mivel a megállapodás helyettesíti mind a titoktartási 
nyilatkozatot, mind a beszervezésről szóló jelentést, 
ezért abban a rezidens fedőnevét is fel kell tüntetni.

Int. 167. A rendőrség nyugállom ányú tisztjei és a büntetésvég
rehajtás hivatásos állományú tagjai közül szervezett 
rezidensek anyagának zárt kezelése nem külön kérel
men, hanem  a szabályzat rendelkezésein alapul. A 
kérdőíven a személy titkosítására vonatkozó jelölést 
kell alkalmazni, m elyet a beszervezésre jogosult veze
tő ír alá. A rovatok kitöltéséből a jelzett kategóriára 
való utalásnak egyértelm űen ki kell tűnnie.

Sz. 38/c. A b) alpontban foglalt rendelkezéseket a tevékenysé
gükért anyagi ellenszolgáltatásban részesülő más rezi
densekre is alkalmazni kell.

Int. 168. A szabályzat 38. b) alpontjában foglalt rendelkezések 
közül a más személyi körből szervezett rezidensekre 
csak a teljesítm ényarányos juttatással kapcsolatos 
előírások vonatkoznak.

Int. 169. Ha a rezidens nem nyugállom ányú rendőrtiszt vagy 
a büntetésvégrehajtás hivatásos állományú tagja, a 
beszervezés egyszerűsített szabályai nem alkalmazha
tók.

Sz. 38/d. A titkos munkatárs írásban vagy szóban ad tájékozt
atást. A szóbeli tájékoztatásról a nyomozó köteles je

lentést írni.

Int. 170. A titkos m unkatárs -  kivéve a rezidenst -  írásbeli 
jelentéstételre nem kötelezhető, de arra  kell töreked
ni, hogy jelentéseit írásban tegye meg.

Int. 171. A nyomozónak akkor kell a találkozóról jelentést ír
ni, ha a titkos m unkatárs jelentést nem készített, de 
szóban érdemleges vagy tájékoztató adatokat szolgál
tatott, vagy személyi körülm ényeit érintő olyan jelle-
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gű változásokról számolt be, amelyek a további h ír
szerzési lehetőségét lényegesen befolyásolják.

Int. 172. Ha a hálózat tagja érdemleges vagy tájékztató jelen
tést nem adott, a nyomozó feljegyzést készít a talál
kozó m egtartásáról (hely, idő megjelölésével), rögzíti 
a következő találkozó helyét, idejét és a végrehajtan
dó feladatot.

Sz. 38/e. A titkos munkatárs [a), b) alpontban tárgyalt rezidens 
is] fedőnevet kap. A kapcsolattartásra, vezetésre, el
lenőrzésre és nyilvántartásra egyebekben a IV. feje
zetben meghatározottak az irányadók.

Int. 173. A hálózat minden tagját -  a konspiráció érdekében
- fedőnévvel kell ellátni. A kapcsolattartás során en
nek használata kötelező.

Sz. 39. Terhelő adatok alapján történő beszervezés előtt a je
lölt tanulmányozása során kell összegyűjteni a terhelő 
adatokat és ezek bizonyítékait. A bizonyítékokat úgy 
kell biztosítani, kezelni, hogy azok -  szükség esetén
- bíróság előtt is érvényesíthetők legyenek.
Terhelő adatok alapján a beszervezést gyanúsított ki
hallgatással kell kezdeni. Beszervezés csak beismerés 
után lehetséges (lásd: 34/d pont).
A kihallgatás után, az együttműködés kérdésének fel
vetése előtt három példányban ujjnyomatot kell fel
venni. Kivételes esetben -  amennyiben ez a beszer
vezés végrehajtását gátolná -  az ujjnyomat felvéte
létől a parancsnok előzetes jóváhagyásával el lehet te
kinteni.
A beszervezés során elvállalt titkos együttműködés 
megerősítésére az írásbeli nyilatkozat szolgál.

A nyilatkozat tartalmazza:
a) az elkövetett bűncselekmény őszinte megbánását és 

az együttműködés önkéntes vállalását;
b) a feladatok végrehajtásának vállalását és a kötelező 

írásbeli jelentés megtételét;
c) a titoktartási kötelezettséget, továbbá hogy

-  54 -

ÁBTL - 4.2. - 50 - 18 /16 /1987 /55



d) huzamos, őszinte együttműködés esetén a rendőri 
szerv eltekint a beszervezés alapját képező bűncse
lekmény miatt a büntetőeljárás kezdeményezésétől.

Int. 174. Terhelő adatok alapján történő beszervezés alatt azt 
a beszervezést értjük, amely során a bűnügyi szerv a 
tanulmányozás alkalmával felderített és bizonyított 
bűncselekm ényt használja fel a titkos együttműködés 
létrehozására.

A terhelő adatok alapján történő beszervezésnél csak 
olyan bűncselekmények, illetve bizonyítékok használ
hatók fel, amelyek létezése, illetve forrása kívülálló 
előtt megnyugtató módon konspirálható.

Int. 175. A beszervezés folyam atában végrehajtandó gyanúsí
to ttkén ti kihallgatásnál be kell tartan i a büntetőeljá
rásról szóló törvény rendelkezéseit és a krim ináltak
tika szabályait.

Int. 176. A beszervezési beszélgetést lehetőség szerint úgy kell 
folytatni, hogy a jelölt a beismerő vallomáson kívül 
adatokat szolgáltasson más bűncselekm ényre vagy bű
nöző kapcsolataira.

Int. 177. Ha a gyanúsítottként kihallgatott jelöl nem ju t el a 
titkos együttműködés felajánlásáig, úgy a beszerve
zést végrehajtó nyomozó felvetheti számára ezt a le
hetőséget, ha a jelölt előzőleg a bűncselekmény elkö
vetését beismerte.

Int. 178. A terhelő adatok alapján történő beszervezés m egerő
sítésére az írásbeli nyilatkozat kötelező.
Analfabéta jelölt esetén az Int. 143. pontjában foglal
takat kell alkalmazni.

Int. 179. A jelölt gyanúsítottkénti kihallgatása után, de a szo
ros értelem ben vett beszervezési beszélgetés előtt há
rom példányban fel kell venni a jelölt ujjnyom atlapját. 
Ettől indokolt esetben -  a beszervezést engedélyező 
parancsnok engedélyével -  a szervezést végrehajtó 
nyomozó eltekinthet.
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Int. 180. Az ujjnyom atlap személyi adatokra vonatkozó pont
jait a beszervezést végrehajtó nyomozó tölti ki és fel
vétel okaként a ,,12” számot jegyzi be.

Int. 181. Az ujjnyom atlapok kettő példányát a kérdőívvel 
együtt a bűnügyi nyilvántartón keresztül a BM Adat- 
feldolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnökség bűnügyi 
nyilvántartó osztályához kell felterjeszteni. A har
madik példányt a dossziéban kell elhelyezni.

Int. 182. Az ujjnyom atlapok alapján a beszervezést végrehajtó, 
vagy más bűnügyi szerv a hálózati személyről előéleti 
adatokat kérhet.

Int. 183. A beszervezést végrehajtó szerv az előéleti adatokat 
a hálózati személy dossziéjának személyi részében he
lyezi el. Am ennyiben a beszervezett hálózati személy 
ujjnyom ata valamely bűncselekmény helyszínén ta
lált ujjlenyom attal azonosítható, úgy a vonatkozó 
bűnügyi iratokat be kell szerezni, a hálózati személyt 
erre vonatkozóan el kell számoltatni. Bűncselekmény 
elkövetése esetén, vagy ha ezt a beszervezés alkalm á
val a jelölt elhallgatta, a kizárásra vonatkozó rendel
kezéseket kell alkalmazni.

Int. 184. Ha valamely más rendőri szerv személyi adat, u jjnyo
m at vagy helyszíni ujjnyom  felterjesztésével az ügy
nökről előéleti adatot kér, azonosság esetén -  a vá
lasz megadása előtt -  a kapcsolattartó szervet a BM 
Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnökség 
bűnügyi nyilvántartó osztálya értesíti. Ez esetben a 
kapcsolattartó szerv a megkereső szervvel köteles fel
venni a kapcsolatot és a megkeresés céljának tisztázá
sát követően a szabályzat rendelkezéseinek és a cél
szerűség elvének megfelelően intézkedni.

Int. 185. A terhelő adatok alapján történő beszervezésnél a be
szervezést végrehajtó bűnügyi szerv birtokába bűn- 
cselekmény bizonyítására szolgáló tárgyi bizonyíté
kok, elkobzás alá eső dolgok (továbbiakban bűnjelek) 
kerülhetnek.

Int. 186. A bűnjeleket a hálózatot foglalkoztató bűnügyi szer
vek (osztályok, alosztályok, csoportok, kapcsolattar
tók) nem kezelhetik.
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Int. 187. A terhelő adatok bizonyítására szolgáló bűnjelek keze
léséről a rendőrfőkapitány közbiztonsági (bűnügyi) 
helyettese által kijelölt bűnjelkezelő gondoskodik. E 
bűnjelek kezelésére az általános bűnjelkezelés szabá
lyai az irányadók azzal, hogy elkülönített kezelésük
ről és naplónyilvántartásukról kell intézkedni.

Int. 188. A bűnjelekkel kapcsolatos előírások betartását, a ke
zelés szabályszerű ellátását, az illetékes vezetők éven
ként ellenőrizzék.

Int. 189. A bűnjelekkel kapcsolatos -  a 25/1981. számú belügy
m iniszteri utasítás szerinti -  alapvető eljárási szabá
lyok a következők:

a) a bűnjeleket le kell fényképezni és a felvételeket a 
hálózati dosszié személyi részében kell elhelyezni,

b) a beszervezés u tán a bűnjelekről rendelkezni kell:
- ha a sértett vagy károsult jogosan birtokolta -  

megfelelő legalizálással -  visszajuttassák,
- ha azonnali értékesítése szükséges, értékesítsék, 

vagy
- a BM Külügyi Osztálynak (aranyat, órát, ék

szert, külföldi fizetési eszközt, pénzt és az érté
kesítés alá eső dolgokból befolyt összeget), avagy

- a bűnjelkezelőnek átvételi elismervény ellené
ben adják át,

c) a beszervezést engedélyező írásos rendelkezését 
és a keletkezett okmányok egy példányát az ügy
nök dossziéjának személyi részében kell elhelyezni,

d) az ügynök végleges átadása esetén a bűnjeleket át 
kell adni az új kapcsolattartó szervnek.

Int. 190. A hálózat tagja a bűnjelekből vagy azok ellenértéké
ből nem jutalm azható.

Int. 191. Kivételes esetben a bűnjeleket a hálózati személy ré
szére az országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyette
sének engedélye alapján lehet kiadni.
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Int. 192. A hálózati személy átminősítésekor, kizárásakor, tör
lésekor az erre vonatkozó javaslatban a bűnjelekről 
intézkedni kell:

a) ha terhelő adatként nem érvényesítették, a BM 
Külügyi Osztálynak nem adták át, de értékesítésre 
alkalmas, úgy értékesíteni kell. Az értékesítésből 
befolyt összeget a BM Külügyi Osztálynak át kell 
adni;

b) ha bem utatásra vagy rendőri oktatásra alkalmas, 
a Bűnügyi M úzeumnak kell megküldeni, ahol eze
ket név nélkül, a konspiráció érvényesítésével kell 
elhelyezni;

c) ha a bűnjel bárm ely okból nem értékesíthető és a 
Bűnügyi M úzeumban sem hasznosítható, meg kell 
semmisíteni. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet 
kell felvenni;

d) az átvételi elismervényt, illetve jegyzőkönyvet a 
hálózati dosszié személyi részében kell elhelyezni.

Int. 193. Am ennyiben a bűnjel csak szakértői vizsgálat és vé
lemény után válik tárgyi bizonyítékká, de ennek so
rán megsérül vagy átalakul, úgy a szakvéleményben 
ezt fel kell tüntetni.

Sz. 40. A kapcsolattartó a cselekményért kiszabható büntetés 
elévülési határidejének lejárta előtt köteles az együtt
működés alapját felülvizsgálni és ha az ügynök az el
telt idő alatt munkájával bebizonyította, hogy az el
követett bűncselekményt őszintén megbánta, a beszer
vezés engedélyezésére jogosult jóváhagyásával az 
alábbi intézkedéseket foganatosítja:

a) amennyiben továbbra is igényt tartanak az ügynök 
munkájára, úgy lojális alapon titkos munkatársnak 
átminősítve tovább foglalkoztatják;

b) ha a titkos kapcsolatot az ügynök lojális alapon 
nem vállalja, úgy -  meghatározott feltételek ese
tén -  anyagi alapon is folytatható a titkos együtt
működés ;
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c) amennyiben az ügynök a további együttműködést 
egyáltalán nem hajlandó vállalni, akkor az elévü
lési határidő lejártakor a hálózatból ki kell zárni.

Int. 194. A bűncselekmény elévülési idejére a Btk. 34. §- ában 
foglaltakat kell alkalmazni.

Int. 195. A terhelő adatok elévülését követően, az együttm űkö
dési alap megváltozását változásjelentésen, a bűnügyi 
nyilvántartón keresztül a BM Adatfeldolgozó és Tájé
koztatási Csoportfőnökség bűnügyi nyilvántartó osz
tályának jelenteni kell.

Sz. 41. Anyagi érdekeltség alapján történik a beszervezés, il
letve a foglalkoztatást, ha a jelölt vagy a hálózat 
tagja csak fizetésért vagy fizetés-kiegészítésért vál
lalja a rendőrség bűnügyi szerveivel a titkos együtt
működést, illetve a további foglalkoztatást.
a) Fizetés folyósítható annak a nagy kvalifikáltságú, 

kipróbált ügynöknek, akinek munkaviszonya nincs, 
és munkaidejével a kapcsolattartó szerv korlátlanul 
rendelkezik.
Fizetett ügynökként új beszervezést vagy kapcso
latfelvételt csak kivételesen, megfelelő indokok 
alapján lehet engedélyezni. A beszervezés akkor 
hajtható végre, ha a fizetés folyósítására szolgáló 
anyagi fedezet előzetesen biztosított. A beszervezés 
engedélyezésére az országos rendőrfőkapitány bűn
ügyi helyettese jogosult.

b) Fizetés-kiegészítést, illetve rendszeres juttatást 
(dotációt) kaphat az a munkaviszonnyal vagy nyug
díjjal rendelkező hálózati személy, aki átlagon fe
lüli hírszerzési lehetőséggel és személyi képessé
gekkel rendelkezik, de
- a bűnügyi szervvel való titkos együttműködést 

csak rendszeres anyagi juttatásért vállalja (do
táció),

- a beszervezés alapját képező bűncselekmény el
évülése után a további együttműködésért anya
gi juttatást igényel (dotáció),
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- a kompromittáló adat időszerűtlenné vált és a 
további együttműködés előfeltétele az anyagi 
juttatás (dotáció),

- a hálózati munka ellátásával szoros összefüggés
ben jelentős és folyamatos jövedelemkiesése 
van (fizetés-kiegészítés).
A fizetés-kiegészítést, illetve a rendszeres anya
gi juttatást a rendőrfőkapitány engedélyezi.

c) Mind a fizetésben, mind a rendszeres anyagi jutta
tásban részesülő, tehát anyagi érdekeltség alapján 
beszervezett, illetve foglalkoztatott ügynöknél tö
rekedni kell arra, hogy az anyagi juttatás és az 
ügynök tevékenységének eredményessége arány
ban álljanak egymással. Erre tekintettel a fizetésre 
vagy a rendszeres anyagi juttatásra (dotációra) ren
delkezésre álló évi keretösszeget nem szükséges 
havi egyenlő bontásban a hálózati személy részére 
kifizetni, hanem az adott kereten belül az havonta 
emelhető vagy csökkenthető.
Ennek jóváhagyására a szabályzat 38. pont b) al
pontjának rendelkezését kell alkalmazni.

Int. 196. A fizetett ügynök m unkahelyének legalizálásáról -  
mivel az m unkahellyel nem rendelkezik -  a bűn
ügyi szervek gondoskodnak.

Int. 197. A legalizálás feladata az ügynök valódi tevékenységé
nek, távollétének és jövedelmének a családi, lakó- és 
társadalm i környezetében történő fedése. A legalizá
lás folyam ata az ügynök m unkaviszonyának létesíté
sétől, annak megszűnéséig vagy m egszüntetéséig tart.

Int. 198. A legalizálást az országos rendőrfőkapitány bűnügyi 
helyettese irányítja  és ellenőrzi.

Int. 199. A fizetett ügynök m unkahelyi legalizálására az orszá
gos rendőrfőkapitány bűnügyi helyetteséhez kell ja 
vaslatot felterjeszteni.

Int. 200. A legalizálást a legalizáló szerven keresztül kell vég
rehajtani.
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A legalizáló szerv jogi személy, országos tevékenységi 
körrel rendelkező gazdálkodó szerv, amely teljesíti a 
legalizálással kapcsolatos m unkaügyi és egyéb ügyin
tézést.

Int. 201. A fizetett ügynökök m unkahelyi legalizálásával kap
csolatos részletes előírásokat a belügym iniszter köz- 
biztonsági és pénzügyi-anyagi-m űszaki helyetteseinek 
3/1985. sz. együttes parancsa szabályozza. (A fizetett 
ügynökök m unkahelyi legalizálásának ideiglenes sza
bályzata.)

Int. 202. A fizetés-kiegészítés alapján történő beszervezést, il
letve foglalkoztatást a rendőrfőkapitány engedélyezi 
az anyagi érdekeltség alapján történő foglalkoztatás 
első évére vonatkozó keretösszeggel együtt.

Int. 203. Az eredetileg jóváhagyott éves keretösszeg további 
változtatásának jóváhagyására a főkapitány közbiz
tonsági (bűnügyi) helyettese jogosult.

Int. 204. Az éves keretösszegen belül, az adott hálózati személy 
részére a teljesítm ényével arányos ju tta tást és annak 
nagyságát a beszervezés engedélyezésére jogosult ve
zető határozza meg.

Int. 205. Anyagi érdekeltség alapján történő beszervezés ese
tén a titkos együttműködés vállalására vonatkozó ti
toktartási nyilatkozat kötelező.

Int. 206. Ha a hazafias, lojális, terhelő, kompromittáló, egyéb 
érdekeltségű alap, anyagi érdekeltségűre változik, az 
új alapnak megfelelő nyilatkozatot kell kérni a háló
zati személytől.

Int. 207. A titoktartási nyilatkozatnak tükröznie kell, hogy a 
hálózat átm inősített tagja a bűnügyi szervvel való to
vábbi titkos együttm űködést anyagi ju tta tásért vál
lalja.

Int. 208. A beszervezés, illetve átm inősítés alkalmával a háló
zati személlyel közölni  kell azokat a feltételeket, am e
lyek teljesítése esetén a m eghatározott összeget meg-
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kaphatja. Szükség esetén ez írásba foglalható, ame
lyet az ügynök aláírásával vesz tudomásul.

Int. 209. Anyagi érdekeltség alapján történő beszervezésről, il
letve átminősítésről csak abban az esetben van szó, ha 
a jelölt vagy az átm inősített hálózati személy kifeje
zetten csak ezért vállalja a hálózati munkát.

Int. 210. Nem anyagi érdekeltségű azoknak a személyeknek a 
tevékenysége, akik a hálózati m unkát hazafias vagy 
lojális alapon vállalták, de a hálózati m unka ellátásá
val szoros összefüggésben jelentős és folyamatos jöve
delemkiesésük van. (Szabályzat 17/e. pontja) és ezt a 
bűnügyi szerv m egtéríti, pótolja.

Int. 211. Fizetés-kiegészítés, illetve jövedelempótlás alatt ér
tendő azoknak az anyagi juttatásoknak a köre, amely 
biztosítja, hogy a hálózati személy a bűnügyi szervek 
részére végzett hálózati m unka m iatt ne kerüljön 
anyagilag hátrányos helyzetbe.

Int. 212. A szabályzat alkalmazása szempontjából „dotáció” 
alatt értjük mindazokat, az ügynök részére folyósított 
rendszeres anyagi juttatásokat, amelyek a hálózati 
m unka minőségi végzését a teljesítm énnyel arányban 
állóan biztosítják, elismerik és ösztönzik.

Sz. 42. Egyéb érdekeltségi alapon történő beszervezésnél a 
bűnügyi szerv olyan -  a 17. pont e) alpontban részle
tezett -  előnyöket biztosít a hálózati személy részére, 
amelyek anyagilag e szervet nem terhelik.
E körben -  fontos operatív érdekből -  a hálózat 
büntetett előéletű tagja vagy a beszervezendő jelölt 
részére
- a beszervezés alapjának megteremtése,
- a hálózati személy hírszerzési lehetőségeinek bőví

tése,
- kivételesen egzisztenciális érdekeinek kielégítése 

céljából büntetlen előéletet igazoló hatósági erköl
csi bizonyítvány adható.
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Az erre irányuló, indokolt írásbeli javaslatot -  a 
szolgálati út betartásával -  a hálózati személy egy 
hónapnál nem régebbi priuszával, dossziéjával együtt, 
engedélyezés céljából az országos rendőrfőkapitány 
bűnügyi helyetteséhez kell felterjeszteni. A javaslat 
tartalmazza:
- kinek a részére, milyen célból kérik a büntetlen 

előéletet igazoló erkölcsi bizonyítványt;
- ki vagy milyen szervek tudnak a büntetett előélet 

tényéről;
- a jogszabályban meghatározott mentesítésnek (tör

vényi mentesítés, bírói mentesítés, kegyelem) 
van-e akadálya, történt-e mentesítésre irányuló in
tézkedés, ha igen, miért nem vezetett eredményre;

- hogyan konspirálják a büntetlen előéletet igazoló 
hatósági erkölcsi bizonyítvány felhasználását és 
milyen intézkedések szükségesek ehhez.

Az országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettesének 
engedélye alapján a BM Adatfeldolgozó és Tájékoz
tatási Csoportfőnökség bűnügyi nyilvántartó osztály 
kiadja a büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi 
bizonyítványt.

A büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizo
nyítványt vissza kell vonni, ha
- a beszervezés meghiúsult;
- a hálózat tagja erre érdemtelenné vált;
- a hálózati személyt kizárták, kivéve, ha a vissza

vonás dekonspirációt eredményezne. 

A visszavont hatósági erkölcsi bizonyítványt meghiú
sult szervezés esetén a beszervezési anyagnál, kizá
rás esetén pedig a hálózati személy dossziéjában kell 
elhelyezni és irattározni.

Ha a visszavonás dekonspiráció veszélye nélkül a ki
zárással egyidejűleg nem lehetséges, úgy a kizárásról 
szóló javaslatban intézkedni kell arról, hogy a kizárt 
hálózati személy -  a hatályos jogszabályokra tekin
tettel -  meddig élhet e kedvezménnyel.
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A visszavonásról a BM Adatfeldolgozó és Tájékozta
tási Csoportfőnökség bűnügyi nyilvántartó osztályát 
értesíteni kell.

Egyebekben a 01/1975. számú belügyminisztériumi ál
lamtitkári paranccsal kiadott „A rendőrség bűnügyi 
hálózati nyilvántartási szabályzata” 44. pontja mérv
adó, figyelembe véve a hatósági erkölcsi bizonyítvány
ról szóló 12/1983. (XII. 29.) számú belügyminiszteri 
rendeletben foglaltakat is.

Int. 213. Egyéb érdekeltség alapján történik a beszervezés, ha 
a bűnügyi szerv a titkos együttműködés létrehozása 
céljából a jelöltet hatásköre vagy kapcsolatai révén 
olyan előnyben részesíti vagy hátránytól mentesíti, 
amely a szervet anyagilag nem terheli.

Int. 214. Előny, illetve hátrány alatt mind az anyagi, mind az 
egzisztenciális előnyt, illetve hátrány t érteni kell.

Int. 215. Az egyéb érdekeltség főbb esetei:
a) büntetett előélet esetén büntetlen előéletet igazoló 

hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadása;
b) rendőrségi hatáskörbe tartozó szabálysértés követ

kezményeinek mellőzése;
c) útlevél- és rendészeti ügyek felhasználása;
d) magasabb jövedelmű m unkahely biztosítása társa

dalmi vagy hivatalos kapcsolatok útján;
e) egyéb olyan ügyek elintézése, am elyre a bűnügyi 

szervnek lehetősége van.

Int. 2/6 . A beszervezés céljából igényelt büntetlen előéletet 
igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadására irá
nyuló kérelem hez mellékelni kell a kiválasztott és ta 
nulm ányozott személy teljes beszervezési anyagát.

Int. 217. A büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizo
nyítvány kiadására vonatkozó engedélyt a hálózati 
dosszié személyi részében kell elhelyezni.

Int. 218. A beszervezés meghiúsulása esetén a büntetlen elő
életet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt a jelölt
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részére átadni nem lehet. A kedvezmény törléséről a 
BM Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnökség 
bűnügyi nyilvántartó osztálya felé kell intézkedni.

Int. 219. A büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizo
nyítványra vonatkozó kedvezmény addig áll fenn, 
amíg annak törlésére nem intézkednek,

Int. 220. A visszavonásra intézkedni kell, ha a hálózati személy 
a kedvezm ényre érdem telenné vált és a visszavonás 
dekonspirációt nem okoz.

Int. 221. A hálózati személy érdem telenné válik a kedvez
ményre, ha a hálózati m unkával összefüggő kötelessé
geit folyamatosan megszegi.

Int. 222. Am ennyiben a hálózati személyt kizárták, a büntetlen 
előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány fenntartásáról 
vagy visszavonásáról -  a kizárás okának mérlegelé
sével -  a beszervezést engedélyező parancsnok dönt.

Int. 223. A rendőrségi hatáskörbe tartozó szabálysértés követ
kezményeinek mellőzéséhez, útlevél és rendészeti 
ügyek beszervezés céljára történő felhasználásához, 
vagy az együttműködési alap megváltoztatásához a 
beszervezést engedélyező parancsnok jogosult.
Az ilyen iratok operatív célra való megkérését a főka
pitány közbiztonsági (bűnügyi) helyettese engedélyezi.

IV.

Kapcsolattartás a hálózat tagjaival 

A hálózat vezetése, nevelése és ellenőrzése 

A)

Kapcsolattartás a hálózat tagjaival

Sz. 43. A kapcsolattartás tervszerű, rendszeres és a konspirá
ció betartásával létrehozott találkozók sorozata, me-

-  65 -

ÁBTL - 4.2. - 50 - 18 /6 /1987 /66



lyek során a nyomozó meghatározza a hálózat tagjai 
által elvégzendő feladatokat, a végrehajtott munkáról 
beszámoltatja, neveli és ellenőrzi őket.

Int. 224. A kapcsolattartás fogalmának elemei a tervszerűség, 
a rendszeresség (folyamatosság), a konspiráltság.

Int. 225. A tervszerűség azt jelenti, hogy a nyomozó előre meg
határozott időpontban ta rt kapcsolatot a hálózat tag
jaival. Ennek biztosítására találkozási grafikont ké
szít.

Int. 226. A hálózat tagjaival tartandó találkozókat a bűnügyi 
operatív helyezettől, a felderítés alá vont ügy jellegé
től függően, de legalább kéthetenként meg kell ta r
tani.

Int. 227. A találkozó előre történő m eghatározását a hálózati 
személlyel meg kell beszélni. A találkozó alkalmával 
rögzíteni kell a következő találkozás időpontját.
Az esetlegesen bekövetkezett akadályozó körülm énye
ket m inden esetben tisztázni kell.

Int. 228. A rendszeresség, a folyamatosság azt jelenti, hogy a 
kapcsolattartó a hálózat tagjaival nagyobb időkiesés, 
megszakítás nélkül találkozik és feladatokkal bízza 
meg.

Int. 229. A folyamatosság biztosítása érdekében m ár a beszer
vezéskor rögzíteni, ism ertetni kell a beütem ezett, biz
tosított és rendkívüli találkozó létrehozásának módját. 
A rendkívüli kapcsolatfelvétel m ódját folyamatosan 
felül kell vizsgálni és változások esetén újból rögzíteni 
szükséges.

Int. 230. A találkozók konspiráltsága azt jelenti, hogy a nyo
mozó és a hálózati személy kölcsönösen biztosítják a 
találkozások tényének, helyének, idejének, az ott tö r
ténteknek -  illetéktelenek előtti -  titkosságát.

Int. 231. A hálózati személyt rendszeresen oktatni kell a talál
kozóra történő érkezés, a távozás, a találkozás helyén 
való viselkedés konspirációs szabályaira, az önellen-
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őrzés módszereire, a találkozón eltöltött idő legalizá
lására.

Sz. 44. A kapcsolattartás személyesen, rezidensen keresztül 
és kivételesen technikai eszközök felhasználásával 
történhet.
Csak személyes kapcsolattartás engedélyezett, fizetés
kiegészítésben, vagy fizetésben részesülő ügynökkel, 
rezidensekkel és -  tekintet nélkül a hálózati kategó
riára -  azokkal a hálózati személyekkel, akik olyan 
konkrét ügyben dolgoznak, amelyben tevékenységük 
irányítása a nyomozó közvetlen vezetését igényli.

Int. 232. Személyes a kapcsolattartás akkor, amikor a hálózat 
tagjával a nyomozó közvetlenül találkozik, beszámol
ta tja  a végzett munkáról, kijelöli számára a követke
ző feladatot, meghatározza ennek végrehajtási mód
ját, elvégzi a vezetés, nevelés és ellenőrzés feladatait.

Int. 233. A személyes kapcsolattartás a hálózati személy maga
tartásában, személyiségében, hírszerző lehetőségeiben 
beállott változások, negatív jelenségek figyelemmel 
kísérésének, a nem kívánatos jelentések személyes 
ráhatással történő ellensúlyozásának legalkalmasabb 
módja.

Sz. 45. A személyes kapcsolattartás találkozási és konspirált 
lakásban, nyilvános helyen, gépkocsiban, nyílt terüle
ten, kivételesen és esetenként rendőrségi hivatali he
lyiségben történhet.

a) a személyes kapcsolattartást elsősorban a T vagy K 
lakásban kell lebonyolítani. Ezeken a helyeken 
csak ellenőrzött, kipróbált hálózati személyekkel 
szabad találkozni.

b) A T lakás a rendőrség bűnügyi szervei által anyagi 
ellenszolgáltatásért vagy anélkül, hálózati szemé
lyekkel tartandó találkozások céljára igénybe vett
- állampolgárok, állami, társadalmi vagy gazdasá
gi szervek, illetve szervezetek által használt, bérelt, 
rendelkezésük alatt álló vagy tulajdonukban lévő
- helyiség.
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c) A T lakások szervezését a rendőr-főkapitányságok 
II/I- 1., 2., 3.), a Budapesti Rendőr-főkapitánysá
gon a II/I- 5.) osztályainak vezetői és a rendőrka
pitányok engedélyezik.

d) A kiválasztás és a tanulmányozás során be kell 
szerezni a lakásban lakó és a szomszédos lakások 
lakóinak bűnügyi és operatív priuszát, környezet- 
tanulmányát és a lakás priuszát is. Mindezeket a 
helyszínrajzzal együtt a beszervezési javaslathoz 
kell mellékelni.

e) A találkozási lakástulajdonos azon családtagjaival, 
akik a lakás használatáról tudnak, titoktartási nyi
latkozatot kell aláíratni.

f) A kapcsolattartó ugyanabban a T vagy K lakásban 
nem találkozhat párhuzamosan foglalkoztatott vagy 
egymást ismerő hálózati személyekkel. Ha dekons
piráció gyanúja merül fel, a találkozásokat azonnal 
meg kell szüntetni a lakásban. Amennyiben de
konspiráció történt, a T lakás tulajdonosát a háló
zatból ki kell zárni.

g) A hálózattal való kapcsolattartás lebonyolítására a 
rendőrség bűnügyi szervei K lakásokat is szervez
hetnek. A K lakás a rendőrség bűnügyi szervei ál
tal fedőnév alatt a hálózat tagjaival való találkozás 
céljára felhasználható bérelt vagy saját költségve
tésből létrehozott helyiség.
A K lakás szervezésével és használatával kapcsola
tosan külön utasításban meghatározottak szerint 
kell eljárni.

Int. 234. A találkozási lakás kiválasztásakor -  a tulajdonos 
(bérlő, illetve a lakással rendelkező) és a lakásban la
kó felnőtt személyeknek az ellenőrzése m ellett -  el
sősorban azt kell tanulmányozni, hogy a lakás vagy a 
találkozás számára kiválasztott helyiség, lakrész alkal
mas-e találkozások lebonyolítására, megfelel-e a 
konspiráció követelményeinek.

Ezért:
a) a lakást olyan épületben célszerű kiválasztani, 

amely feltűnés nélkül megközelíthető;
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b) a találkozás céljaira szolgáló helyiség az egyéb he
lyiségektől jól elkülönített, lehetőleg külön bejára
tú  legyen és ne álljon fenn az áthallás, belátás ve
szélye;

c) a lakásba a nyomozó és a hálózati személyek meg
jelenése ne keltsen feltűnést és a m egjelenést lega
lizálni lehessen;

d) ha a T lakás magánszemélyek lakhelyéül szolgál, 
ebben legfeljebb két-három  személy lakhat;

e) olyan lakást kell kiválasztani, ahol a családtagok a 
tervezett találkozó idején lehetőleg nem tartózkod
nak a lakásban és a találkozó zavartalansága egye
bekben is biztosított.

Int. 235. A T lakás szervezése esetén a nyomozónak kétirányú 
feladatot kell végrehajtani:

a) a lakás tulajdonosáról, bérlőjéről, lakás felett ren
delkező személyről ugyanúgy el kell végeznie a 
tanulmányozást, m int a hálózat egyéb tagjaival 
kapcsolatban;

b) be kell szereznie m indazokat az adatokat, amelyek 
alapján a lakás alkalmassága megítélhető.

Int. 236. A javaslathoz két helyszínrajzot kell készíteni:

a) az egyiken fel kell tüntetn i az épület fekvését, be
járatait, a szomszédos házakat, a környezetet a 
megközelítési lehetőségekkel, a lakás elhelyezkedé

sét, bejáratait, ablakait és a szomszédos lakások 
elhelyezkedését. A helyszínrajzon ki kell emelni, 
hogy melyik a találkozási lakás;

b) a másik alaprajzon m agát a T lakást kell ábrázolni 
belső berendezéseivel együtt.

Int. 237. A tanulmányozás során a T lakás megfigyelésére al
kalmas lakások lakóit az operatív és bűnügyi nyilván
tartásban priorálni kell.

Int. 238. A T lakástulajdonos beszervezése a hazafias, illetve 
lojális beszervezés taktikai szabályai szerint történik.
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Int. 239. A T lakástulajdonos beszervezését követően a felnőtt 
családtagok titoktartási nyilatkozatának beszerzésé
hez célszerű a T lakástulajdonos közreműködését 
igényelni.

Int. 240. A felnőtt családtagokkal történő elsődleges beszélge
tés a beszervezett T lakástulajdonos feladata. E be
szélgetésre a kapcsolattartónak a T lakástulajdonost 
fel kell készítenie.

Int. 241. Ha a lakáshasználathoz valamelyik hozzátartozó nem 
járu l hozzá, úgy a beszervezés végrehajtásától el kell 
állni. Ilyenkor azt az eljárást kell követni, m int a 
m eghiúsult beszervezéseknél.

Int. 242. A lakástulajdonossal beszervezéskor meg kell állapod
ni a lakás használatának módjáról, idejéről és annak 
anyagi kihatásairól. Am ennyiben a lakás használata 
pénzbeli ellenszolgáltatásért történik, a m eghatározott 
összeget a beszervezést megerősítő nyilatkozatban 
rögzíteni kell.

A beszervezést követően tisztázni kell, hogy a lakás 
berendezésének, felszerelésének kiegészítése szüksé
ges-e, am ennyiben igen, azt m ilyen módon lehet a 
konspiráció betartásával megoldani.

Int. 243. A lakástulajdonosnak adott fedőnév egyúttal a lakás 
fedőneve is.

Int. 244. A T lakástulajdonost ki kell oktatni a lakás haszná
latával kapcsolatos konspirációra. Legendát kell ki
dolgozni arra az esetre, hogy milyen m agyarázatot 
adjon, m iért van a nyomozó, illetve az ism eretlen sze
mély a lakásban.

Fel kell hívni a figyelmét, hogy m eghatározott idő
pontokban ismerőseit, rokonait ne hívja meg, jelezze 
a családi állapotban, helyzetben beállott változásokat, 
továbbá azt, ha rokon, ismerős érkezik hozzá huza
mosabb időre.

Int. 245. A T lakástulajdonos más hálózati feladatot általában 
nem láthat el.
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In t. 246. Egy T lakást legfeljebb két nyomozó használhat 6- 8 
hálózati személy fogadására.

Int. 247. A T lakásban naponként m egtartott találkozók szá
mának m eghatározásánál alapul kell venni, a zavarta
lan találkozó lebonyolítására rendelkezésre álló időt 
és azt, hogy m ennyi azoknak a hálózati személyeknek 
a száma, akik fogadása a lakás körülm ényei folytán a 
környezetben még nem keltenek feltűnést. Általában 
mérvadó, hogy egy napon három nál több találkozót a 
T lakásban ne tartsanak.

Int. 248. A T lakásban csak ellenőrzött, kipróbált, a titkos 
együttm űködésben huzamosabb ideje résztvevő háló
zati személlyel lehet találkozni.

Huzamosabb idő alatt általában az egy évet meghala
dó titkos kapcsolatot kell érteni.

Int. 249. A T lakásban fogadott hálózati személyek m egjelené
süknél, öltözködésüknél, viselkedésüknél fogva illesz
kedjenek be a lakás környezetébe.

Int. 250. Új T lakás szervezése esetén a beszervezési javaslat
ban kell rögzíteni azoknak a hálózati személyeknek a 
fedőnevét, akikkel ott találkozni kívánnak.

Ezt követően más hálózati személy T lakásba történő 
bevezetésére, a szervezés engedélyezésére jogosult 
elöljárótól két példányú szolgálati jegyen kell enge
délyt kérni. Az eredeti példányt a T lakás dossziéjá
ban, a m ásodpéldányt a hálózati személy dossziéjának 
személyi részében kell elhelyezni.

Int. 251. Tilos ugyanabban a lakásban a hálózat olyan tagjaival 
találkozni, akik ismerik vagy ism erhetik egymást, 
őket párhuzamosan foglalkoztatják, vagy a „T” lakást 
magába foglaló épületben rokonaik, ismerőseik lak
nak.

Int. 252. A T lakásban fogadott hálózati személyt részletesen 
ki kell oktatni az érkezés és a távozás módjára. Fel 
kell hívni figyelmét a találkozó időpontjának pontos 
betartására.
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Int. 253. A találkozón m egjelent hálózati személyt a nyomozó 
engedi be a T lakásba. A hálózati személy kiléte a la
kástulajdonos előtt lehetőleg m aradjon titokban.
A T lakásban a találkozó előtt m integy 15- 20 perccel 
a kapcsolattartónak kell megjelennie és a lakást csak 
a hálózati személy távozása u tán hagyhatja el. Ha a 
T lakásban fogadott hálózati személlyel kapcsolatban 
dekonspiráció gyanúja m erülne fel, ennek tisztázásáig 
a lakásban csak vele lehet találkozni, a többi hálózati 
személynek a fogadását azonnal meg kell szüntetni.

Int. 254. A lakástulajdonossal kapcsolatos dekonspiráció gya
núja esetén a lakásban való találkozásokat azonnal 
meg kell szüntetni, ha a gyanú beigazolódott, őt ki 
kell zárni.
Ha a dekonspirációs veszélyt ideiglenes jellegű körül
m ények okozzák, ezek elm últáig a lakás használatát 
szüneteltetni kell.

Int. 255. A T lakás m agáncélra történő felhasználása szigorúan 
tilos.

Int. 256. A bűnügyi szervek K lakás igényeit új K lakás léte
sítésével, vagy meglévő K lakás cseréjével kell kielé
gíteni a hatályos lakásgazdálkodási jogszabályok al
kalmazásával, a konspiráció követelményeinek bizto
sítása mellett, a leggazdaságosabb módon.

Int. 257. Új K lakás létesítését kizárólag a közbiztonsági mi
niszterhelyettes (az országos rendőrfőkapitány), míg 
a meglévő K lakás cseréjét a szervek vezetői engedé
lyezhetik.

Int. 258. A K lakás igények kielégítéséről Budapest közigazga
tási területén belül a BM Külügyi Osztály, ezen kívül 
a szervek saját hatáskörükben gondoskodnak.

Int. 259. M inden K lakást a lakást legalizáló nyomozó fedőne
vére kell kiutaltatni, aki felelős a lakás legalizálá
sáért és rendeltetésszerű használatáért.
A további kérdésekben a bűnügyi szervek ,.B” ellát
mány-, „K” és „T” lakásgazdálkodási szabályzatának

-  72 -

ÁBTL - 4.2. - 50 - 18 /6 /1987 /73



kiadásáról rendelkező 9/1978. számú belügyminiszteri 
parancs előírásait kell alkalmazni.

Sz. 46. A nyilvános helyeken és a nyílt területen megtartott 
találkozásoknál a konspiráció érdekében a találkozá
sok helyét és idejét rendszeresen változtatni kell.

Int. 260.  Nyilvános helyek az állampolgárok rendelkezésére 
álló és általuk látogatott -  általában fedett és több
ségükben szórakozás, sportolás, művelődés céljára 
rendszeresített -  helyiségek.

Int. 261. Nyílt területek a körül nem zárt, fedetlen, mindenki 
számára hozzáférhető helyek (utcák, terek, parkok, er
dők, mezők stb.).

Int. 262. A nyilvános helyeken, nyílt területeken m egtartott 
találkozók konkrét helyének kiválasztásánál ügyelni 
kell arra, hogy azok lehetőleg olyan környezetben le
gyenek, ahol a nyomozót vagy a hálózati személyt 
nem ismerik.

Int. 263. Az olyan nyílt helyeken történő találkozásnál, am e
lyek a lakosság által nem látogatottak, a nyomozó és 
a hálózati személy ott-tartózkodása term észetesnek 
tűnjön és megfelelően legalizált legyen.

Int. 264. A vezetőknek a találkozási grafikonokat abból a szem
pontból is ellenőrizniük kell, hogy azonos helyen, egy
időben, két vagy több nyomozó a hálózat tagjaival ne 
találkozzon.

Sz. 47. Találkozó a hálózati személy vagy a nyomozó által 
használt és vezetett -  lehetőleg magánrendszámú -  
gépkocsiban is tartható.

Int. 265. Hálózati személy gépkocsiját találkozás céljára csak 
akkor lehet felhasználni, ha CASCO biztosítása van. 
A gépkocsihasználattal kapcsolatos költség tényleges 
találkozási költségként számolható el.

Sz. 48. A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság II/I- 1., 
2., 3. Osztály (BRFK II/I- 5. Osztály), illetve a kapi-
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tányság vezetőjének engedélyével esetenként a rend
őrség épületében is lehet találkozni, amennyiben ez a 
kapcsolat konspiráltságát nem veszélyezteti.

Int. 266. A rendőrség épületében csak kivételes esetben, külön 
engedéllyel bonyolítható találkozó. Az erre vonatkozó 
engedély szóbeli, am elyet a kapcsolattartó a találko
zók m egtartásáról és eredm ényéről szóló jelentésében 
írásban rögzít.

Int. 267. A rendőrség épületében m egtartott találkozó különö
sen akkor indokolt, ha valam ilyen bűnügyben vagy 
dekonspiráció gyanújának felm erülése esetén a háló
zat tagjának szoros és azonnal ellenőrizendő elszá
m oltatása válik szükségessé.

Int. 268. A hálózat tagjának rendőrségi épületben történő meg
jelenését és tartózkodását megfelelően legalizálni kell.

Sz. 49. A hálózati személlyel, annak lakásán csak kivételes 
esetekben -  rendszerint kapcsolatfelvétel céljából -  
a 25. pont a)- f) alpontjában felsorolt elöljáró enge
délyével lehet találkozót tartani.

Int. 269. A hálózati személy lakásán csak kivételes jelleggel és 
általában kapcsolatfelvétel céljából történhet a talál
kozó.

Int. 270. A hálózati személy lakásán történő találkozót a rend
őrfőkapitányok közbiztonsági (bűnügyi) helyettesei, 
vagy ennél magasabb elöljárók adhatnak engedélyt.

Int. 271. A hálózati személy lakásán történő tartózkodást meg
felelően legalizálni kell.

Sz. 50. A nyomozó a hálózat tagjaival rezidens útján is tart
hat kapcsolatot. A rezidens a hozzá kapcsolt hálózati 
személyekkel rezidentúrát alkot.
A rezidentúrába csak kipróbált, ellenőrzött hálózati 
személyt szabad bevonni.
A rezidens a hozzá kapcsolt hálózati személyekkel a ta
lálkozót -  a nyomozóval történt megbeszélés alapján
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-  maga alakítja ki. A rezidens és a hálózati szemé
lyek között lebonyolított találkozásoknak konspiráltan 
kell történni. Időszakonként a nyomozónak személye
sen is találkoznia kell a rezidentúra tagjaival. A nyo
mozó és a rezidens között rendszeres kapcsolatot kell 
kialakítani.
A rezidens a hozzá kapcsolt hálózati személyekkel -  
ha ennek egyéb feltételei fennállnak -  az e célra 
szervezett T és K lakásban is találkozhat.
A rezidenst a kapcsolattartás konspiráltságára, a háló
zati személyekkel való foglalkozásra és alapvető ope
ratív szabályokra ki kell képezni.

Int. 272. A rezidentúrába csak kipróbált, ellenőrzött, huzamo
sabb ideje foglalkoztatott olyan hálózati személyeket 
lehet bevonni, akik nem esnek a Sz. 44. pontjában el
rendelt, kizárólagosan személyes kapcsolattartás hatá
lya alá.

Int. 273. Az egy rezidenshez kapcsolt hálózati személyek lét
száma 2- 6 fő lehet. A hálózati személyek egy nyo
mozóhoz tartozzanak.

Int. 274. A rezidentúra csökkenti a nyomozó leterheltségét, pó
tolja szakterülete speciális ism ereteit, rugalm asan al
kalmazkodik az adott vonal, objekum  vagy terü let 
változásaihoz, elősegíti a hálózati m unka hatékonysá
gát és a konspiráció fokozott érvényesülését.

Int. 275. A rezidentúra létrehozására javaslatot kell készíteni, 
amely tartalm azza:

a) a rezidentúra létrehozásának célszerűségét, elhe
lyezkedését;

b) a személyi feltételeket (ki lesz a rezidens, kik lesz
nek a rezidentúra tagjai);

c) a konspirált együttműködés biztosítékait.

Int. 276. A rezidentúra létrehozásának engedélyezésére a rezi
dens beszervezését engedélyező parancsnokok jogosul
tak.
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Int. 277. A rezidentúra létrehozására készített jóváhagyott ja 
vaslatot a rezidens dossziéjának személyi részébe kell 
elhelyezni.

Int. 278. A rezidentúrába való bevonás hárm as találkozón tör
ténik, amelyen a nyomozó, a rezidens és a hálózati 
személy vesz részt. A találkozót a nyomozó irányítja.

Int. 279. A hálózati személy rezidenshez történő kapcsolása za
vartalan körülm ényeket igényel, ezért azt lehetőleg a 
rendőri szerv épületében kell végrehajtani.

Int. 280. Az összekapcsolásról a nyomozó jelentést készít, 
amelynek egy példányát a hálózati személy dossziéjá
ban helyezi el. A jelentésben az összekapcsolás tényét, 
helyét és lefolyását kell rögzíteni.

Int. 281. A rezidentúrába kapcsolt hálózati személyek irányítá
sát, vezetését, nevelését, feladatuk m eghatározását a 
rezidens önállóan, a nyomozó instrukciói alapján vég
zi.
Feladatainak ellátására, a kapcsolattartás szabályaira 
ki kell képezni.

Int. 282. A rezidens a hozzá kapcsolt hálózati személy szóbeli, 
illetve írásban adott jelentését értékeli. Az erről ké
szített összefoglaló jelentést a számára írásban átadott 
hálózati jelentésekkel együtt a nyomozónak továbbít
ja.

Int. 283. A hálózati személyek jelentéseit a hálózati dosszié 
m unka részében, a rezidensnek a rezidentúra tevé
kenységéről készített összefoglalóját pedig a rezidens 
dossziéjában kell elhelyezni.

Int. 284. A rezidens és a rezidentúra tagjainak kapcsolattartása 
céljából T, illetve K lakás szervezhető. E lakásokban 
azonban csak a rezidentúra tagjaival lehet találkozni.

Int. 285. A nyomozónak a rezidenssel és a rezidentúra egyes 
tagjaival is meg kell szerveznie a rendkívüli kapcsolat 
felvételének módját.
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Int. 286. A nyomozónak ellenőrizni kell, hogy a rezidens által 
tarto tt találkozásokon a hálózat tagjainak vezetése, 
nevelése, a feladatadás, a feladatok végrehajtásának 
módja a szabályzat előírásai szerint történik-e. Ezért 
időközönként a rezidens által tarto tt találkozókat sze
mélyesen ellenőrzi.

Int. 287. Ha a rezidenssel kapcsolatban dekonspiráció gyanúja 
m erül fel, akkor a rezidentúra valam ennyi tagját le 
kell választani és velük a nyomozó személyesen, köz
vetlenül tartson kapcsolatot.

Int. 288. Ha a rezidenshez kapcsolt hálózati személy dekonspi
rációjára m erül fel gyanú, akkor azt a rezidenstől le 
kell választani és indokolt esetben pihentetését kell 
elrendelni.

Sz. 51. Amennyiben a hálózat tagjával tartott találkozón más 
szerv beosztottja kíván részt venni, úgy azt a beszer
vezési engedélyezésre jogosult vezetőtől szolgálati je
gyen kell kérni. A találkozón való részvétel engedé
lyezésére a BM ORFK I- 1., 2., 3., a megyei (buda
pesti) rendőr-főkapitányság II/I- 1., 2., 3. (BRFK 
II/I- 5.) osztályok, illetve a rendőrkapitányságok ve
zetői jogosultak. Az előbbiek nem vonatkoznak a nyílt 
paranccsal ellátott ellenőrzési jogkörrel rendelkezőkre.

Int. 289. Ha valamely más szerv beosztottja a találkozón való 
részvétel engedélyezését információszerzés céljából 
igényli, úgy ennek konkrét tartalm át a szolgálati je 
gyen meg kell jelölni.

Az engedélyezett szolgálati jegyet a hálózati dosszié 
személyi részében kell elhelyezni.

Int. 290. Ha a találkozón bárm ely más harm adik személy részt 
vesz, arról a dossziéban feljegyzést kell elhelyezni, a 
részt vevő személy nevének, rendfokozatának beosztási 
helyének megjelölésével.

Sz. 52. Technikai eszközök (levél, távirat, telefon, rejtekhely 
stb.) használatát kapcsolattartás céljából csak abban az 
esetben lehet igénybe venni, ha a személyes kapcso-
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lattartás megteremtésére átmenetileg nincs mód. A 
kapcsolattartás ilyen módja csak egyedi lehet és nem 
válhat általános gyakorlattá. A technikai eszközök 
igénybevétele elsősorban csak kapcsolatfelvétel, rend
kívüli találkozó megszervezése és halaszthatatlanul 
fontos jelentések továbbítása céljából történhet.

Int. 291. Tilos a hálózati személyeket rendszeresen technika 
útján beszámoltatni, szám ukra feladatot adni, a felde
rítés alatt álló személyekről, illetve az ügy részleteiről 
ily módon információkat közölni.

Int. 292. Rejtekhely általában akkor használható, ha valam i
lyen ok m iatt a személyes, illetve más technikai esz
közzel való kapcsolat nem terem thető meg, ha a jelen
tések (utasítások) m eghatározott időpontban való el
helyezésére, illetve elvitelére és ennek m egtörténtére 
utaló jelzőrendszerben a nyomozó és a hálózati sze
mély előre megállapodott. A rejtekhelyen elhelyezett 
jelentés (utasítás) virágnyelven fogalmazott, esetleg 
rejtjelzett szövegű lehet, am elyet megérteni, illetve 
m egfejteni csak a nyomozó, illetve a hálózati személy 
tud.

B)

A hálózati személy vezetése, nevelése és ellenőrzése

Sz. 53. A hálózati személy vezetése során a nyomozónak 
tervszerűen és folyamatosan meg kell határozni a há
lózati személy által elvégzendő feladatokat, azok vég
rehajtásának módját, és ezekről jelentést kell kérni.

Sz. 54. A hálózat vezetésének mindenkor céltudatosnak kell 
lenni. A hálózati személyt úgy kell irányítani, hogy 
munkája eredményeként a szükséges bűnügyi jellegű 
adatok felderítése megtörténjen.
A hálózat tagjai csak képességeikhez, lehetőségeikhez 
mért feladatokat kaphatnak. Következetes és konkrét 
feladatadással kell biztosítani a hálózati személy fo
lyamatos munkáját. Ennek érdekében az alapfeladat-

-  78 -

ÁBTL - 4.2. - 50 - 18 /6 /1987 /79



tól eltérni addig nem szabad, amíg azt meg nem ol
dotta, illetve annak megoldása szükségtelenné vagy 
lehetetlenné nem vált.

Sz. 55. A találkozóra a hálózati személy által előzőleg tett je
lentések, más operatív anyagok és egyéb úton meg
szerzett adatok alapján fel kell készülni. A közvetlen 
parancsnok köteles a nyomozó felkészülését rendsze
resen ellenőrizni.

Int. 293. A hálózati személy vezetése alatt a nyomozónak azt 
az irányító tevékenységét kell érteni, amelynek során 
folyamatosan meghatározza a hálózati személy által 
elvégzendő feladatokat, azok végrehajtásának módját, 
m agatartási vonalát, a feladat végrehajtásáról beszá
m oltatja és erről jelentést ír, vagy irat.

Int. 294. A vezetés alapvető form ája a hálózat tagjaival való 
személyes kapcsolattartás.

Int. 295. A vezetés csak akkor lehet eredményes, ha a kapcso
lattartó  a hálózati személlyel lefolytatandó találkozóra 
kellő részletességgel és alapossággal felkészül.

Int. 296. A találkozóra való felkészülés forrásai a következők 
lehetnek:

a) annak az ügynek az anyaga, amelyben a hálózati 
személy dolgozik,

b) a hálózati személy előző jelentései,

c) a párhuzamosan vezetett vagy más hálózati sze
mély által adott jelentések,

d) a hálózati dosszié személyi részében lévő anyagok,

e) a rendelkezésre álló egyéb anyagok, információk 
(pl. operatív megkeresések, más szerv híranyaga, 
értékelő jelentések, nyílt nyomozati anyagok stb.).

A felkészülés fontos m unkafolyam at, ezért a közvet
len parancsnok kötelessége azt rendszeresen ellen
őrizni.
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Sz. 56. A találkozón a hálózati személyt be kell számoltatni a 
feladat végrehajtásáról, az ennek során alkalmazott 
módszerekről, a feladatán kívül észlelt bűncselekmé
nyekről, gyanús körülményekről és egyéb, érdeklődés
re számottartó jelenségekről.

A hálózat tagja jelenteni köteles személyi körülmé
nyeiben beállott változásokat.
A hálózati személy feladatainak végrehajtásáról álta
lában írásos jelentést ad. Az érdemleges szóbeli közlé
sekről a nyomozónak jelentést kell készítenie. Érdem
leges adatot nem tartalmazó közlésről jelentést írni 
nem kell, de a találkozó megtörténtét feljegyzés for
májában a dossziéban rögzíteni kell.

Sz. 57. A meghiúsult találkozóról feljegyzést kell készíteni, 
amely tartalmazza a meghiúsulás okát és a kapcsolat- 
felvétel módját, idejét.

Int. 297. A találkozó a beszámoltatás, a jelentésírás és a fel
adatadás szakaszaira tagozódik.

Int. 298. A beszámoltatás során a hálózati személy jelentést 
tesz a legutóbbi találkozó óta történ t eseményekről.

a) a kapott feladat végrehajtásáról és annak végre
hajtása során alkalmazott módszerekről részletesen 
jelentenie kell az elért eredm ényt és azt, hogy mi
lyen lehetőségei vannak a további m unkára;

b) feladatának végrehajtását akadályozó, befolyásoló 
körülm ényekről, a teljes vagy részleges sikertelen
ség esetén annak okáról. Ennek során tisztázni 
kell, hogy a végre nem hajto tt feladatot más körül
m ények között meg tudja-e oldani. A feladat vég
rehajtásának meghiúsulásáról jelentett okot a nyo
mozónak ellenőriznie kell;

c) a hálózati személy jelentést tesz a feladatán túlm e
nően észlelt bűncselekményekről, a bűnügyileg re
leváns adatokról és más gyanús jelenségekről;

d) az új kapcsolatairól és a körülm ényeiben beállt 
változásokról.
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Int. 399. A beszámoltatás mindig -  de különösen új hálózati 
személyek esetében -  differenciáltan, a feladatok 
fontossága, súlya, jelentősége szerint történjen.

Int. 300. A beszámoltatás során a nyomozó törekedjen a rész
letek tisztázására, ne hagyjon nyitott, csak részben 
tisztázott kérdéseket.

Int. 301. A jelentésírás a hálózati személy által közölt tények, 
adatok, információk írásban történő rögzítése.

Int. 302. A jelentést a hálózati személy -  beszámoltatása után 
-  saját kezűleg írja  meg. Ez általában „T” vagy „K” 
lakásban, avagy a rendőrség épületében m egtartott ta 
lálkozók alkalmával lehetséges.

Int. 303. A nyilvános helyen vagy nyílt területen m egtartott 
találkozókra a hálózati személy közvetlenül a találko
zó előtt elkészített jelentését zárt borítékban hozza 
magával. A jelentés átadása ne keltsen feltűnést.

Int. 304. Ha a hálózati személy nem „T” vagy „K” lakásban 
készíti el a jelentést, ki kell oktatni arra, hogy a je
lentését ott írja  meg, ahol a konspiráció és zavartalan
ság biztosított.

Int. 305. Abban az esetben, ha a hálózati személy írása olvas
hatatlan, vagy nem tud írni, illetve a jelentés m egírá
sában valam ilyen oknál fogva akadályozva volt, úgy 
szóbeli jelentése alapján a nyomozónak kell jelentést 
írnia.

Int. 306. A találkozón elhangzott érdemleges információkat 
hangszalagra lehet rögzíteni. Ha ez az érdemleges 
adatok pontosítását célozza, a hálózati személlyel ezt 
közölni kell. Am ennyiben a hálózati személy ellenőr
zését szolgálja, konspiráltan kell végrehajtani. A 
hangszalagot -  tartalm ának leírása után -  azonnal 
törölni kell.

Sz. 58. A hálózati személy beszámoltatása és jelentéstétele 
után meg kell határozni a következő feladatot, a fel
adat végrehajtásának módját és ezen belül a hálózati 
személy magatartási vonalát.
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Int. 307. A feladatadás a hálózati személy számára m eghatáro
zott tevékenység és ennek végrehajtási m ódjának köz
lése.

Int. 308. A nyomozónak az előzőleg m eghatározott feladat vég
rehajtásának megkövetelésétől elállnia addig nem 
szabad, amíg ezt a hálózati személy meg nem oldotta, 
illetve amíg annak megoldása szükségtelenné vagy 
lehetetlenné nem vált.

Int. 309. Az új feladatot, annak végrehajtási módját, a hálózati 
személy m agatartási vonalát a beszámoltatás és a fel
készülés alapján kell meghatározni.

Int. 310. A hálózati személynek m indazokat az adatokat ism er
nie kell, amelyek a feladatának végrehajtásához szük
ségesek. Az adatokról való tájékoztatás során kerülni 
kell a túlzott konspirálást és az indokolatlan közlé
kenységet.

Int. 311. Provokációt, bűncselekmény kezdeményezését, vagy 
elősegítését, operatív erő, eszköz, módszer dekonspirá
lódását eredményező feladatot adni tilos.

Int. 312. A feladatot konkrétan, világosan, a megoldás módsze
rét megjelölve, a hálózati személy elképzeléseit meg
hallgatva, a végrehajtáshoz szükséges feltételeket 
m egterem tve kell m eghatározni.

Int. 313. A találkozás befejező részében beszélgetést kell foly
tatni a hálózat tagjának személyi, anyagi, családi kö
rülm ényeiben, ismeretségi körében beállott változá
sokról, problémákról. A találkozó okozta esetleges fe
szültséget kötetlen beszélgetéssel kell feloldani, majd 
meg kell határozni és egyeztetni a legközelebbi talál
kozás idejét és helyét.

Sz. 59. A hálózati személy jelentését értékelni és ennek alap
ján a legrövidebb időn belül intézkedni kell. Az anya
got láttamozásra a közvetlen elöljárónak be kell mu
tatni. Ez egyben a tervezett intézkedések és a követ
kező feladat jóváhagyását is jelenti.
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Ha a jelentés más rendőri -  vagy állambiztonsági - 
szerv hatáskörébe tartozó adatokat tartalmaz, további 
eljárás céljából másolatot vagy kivonatot kell küldeni 
részére. Tilos kivonat vagy másolat készítése abban 
az esetben, ha az illetékes rendőri szerv hálózatot nem 
foglalkoztat! Ilyen esetben az ellenőrzött adatot jelen
tés formájában kell a rendőri szerv tudomására hozni.

Sz. 60. Amennyiben a bűnüldözés, vagy a hálózati munka ér
deke azt megkívánja, hálózati személyeket párhuza
mosan lehet vezetni és irányítani.
Párhuzamosan foglalkoztatott hálózati személyeknek a 
nyomozó azonos utasítást nem adhat. Hasonló feladat 
esetén különböző végrehajtási módot kell meghatároz
ni. A hálózati személyek párhuzamos vezetése esetén 
tilos olyan kérdést feltenni, olyan feladatot adni, 
amely felhívja a figyelmet a másik hálózati személyé
re! A feladat végrehajtásának módját minden esetben 
előre ki kell dolgozni.

Int. 314. A hálózati személy jelentését a TÜK szabályai szerint 
kell kezelni.

Int. 315. A jelentés jobb felső sarkában fel kell tüntetn i a 
„Szigorúan titkos” minősítést, az átvétel időpontját, a 
találkozó helyét, a hálózati személy fedőnevét, az á t
vevő nyomozó nevét és rendfokozatát. A jelentést a 
hálózati dosszié m unka részében elhelyezve folyam a
tos sorszámmal kell ellátni és a tartalom jegyzékbe be
írni.

Int. 3/6 . A hálózati személy által adott jelentésekben a bűn- 
cselekmény elkövetésének gyanújával szereplő sze
mélyek adatait a hálózati dosszié m unkarészének ele
jén lefűzött betűsoros névm utatóba fel kell jegyezni.

Int. 3/6 . Az előbbi személyekről 2. sz. adatlapot kell kiállítani 
és a bűnügyi nyilvántartón keresztül a BM Adatfel
dolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnökség bűnügyi 
nyilvántartó osztályának abban az esetben m egkül
deni, am ennyiben a jelentés alapján nem kezdemé
nyeztek operatív felderítést, illetve büntetőeljárást.
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Int. 318. A 2. sz. adatlap dosszié-szám rovatában az adatot 
szolgáltató hálózati személy azonossági számát kell 
feltüntetni. A felterjesztett adatok képezik az előzetes 
nyilvántartás („D” adattár) operatív jellegű inform á
cióit.

Int. 319. A jelentés értékelése során fel kell tüntetni, hogy az 
tájékoztató jellegű vagy érdemleges, m ilyen intézke
dést igényel. Meg kell határozni a végrehajtás ha tár
idejét és a felelőst.

Int. 320. Tájékoztató jellegű az a jelentés, amely a rendőri 
szerveket érdeklő adatokról vagy személyekről infor
mál, de konkrét, azonnali intézkedést az adatok nem 
igényelnek.

Int. 321. Érdemleges a jelentés általában akkor, ha annak ada
tai alapján akár nyílt, akár titkos intézkedés válik 
szükségessé; ha az adatok konkrét bűncselekmény el
követésére utalnak, vagy annak megelőzését teszik le
hetővé. Ú j, eddig még nem ism ert bűncselekményre, 
ezzel gyanúsítható személyekre vonatkozik, vagy fo
lyamatos ügyben adott feladat eredm ényes végrehaj
tásáról számol be.

Az érdemleges jelentés taxatív  felsorolását a hálózati 
statisztika egyéni adatlapja megfelelő rovatában felso
roltak adják.

Int. 322. A hálózati jelentés értékelése végén fel kell tüntetn i 
a következő találkozóra m eghatározott feladatokat, 
azok végrehajtási m ódját és a következő találkozó he
lyét, idejét.

Int. 323. Az értékelt hálózati jelentést a közvetlen parancsnok
nak -  értékelés u tán  azonnal -  láttam ozásra be kell 
m utatni. A láttamozás egyben a feladat, a m agatartá
si vonal és az intézkedések jóváhagyását is jelenti.

Int. 324. A hálózati személyeket párhuzam osan is lehet foglal
koztatni. A párhuzamos foglalkoztatás fogalmát, a 
hálózati személy vezetésének sajátosságait, a bűnügyi 
operatív felderítő m unka szabályzatának végrehajtá-
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sára vonatkozó, az országos rendőrfőkapitány bűnügyi 
helyettese által kiadott 2/1984. számú intézkedés 41-  
43. pontjai tartalmazzák.

Sz. 61. A hálózat nevelése során el kell érni, hogy a feladat 
végrehajtásához szükséges tulajdonságai fejlődjenek, 
növekedjen szakmai tudása, kombinációs készsége, 
politikai tisztánlátása és erkölcsi érzéke. A nevelés 
célja, hogy a hálózati személy jó tulajdonságai foko
zódjanak, a bűnözők ráhatása fokozatosan csökkenjen, 
bűncselekményt ne kövessen el, operatív érzéke és 
hírszerzési lehetősége egyre magasabb szintre emel
kedjen.

Sz. 62. A hálózati személy nevelésének fontos része a nyo
mozó személyes példamutatása, magatartása és a 
megfelelően kialakított munkakapcsolata. Tilos a há
lózat tagjait személyes célokra felhasználni.
A hálózat tagjának nevelését a vezetők találkozókon 
való személyes megjelenésükkel is segítsék elő.
A hálózati személy eredményes munkája alapján di
cséretben, pénz- vagy tárgyjutalomban, illetve ked
vezményben részesíthető.

Int. 325. A nevelés a nyomozónak az a tevékenysége, amellyel 
a hálózati személy képességeit, jellemvonásait, maga
tartását -  tervszerű és folyamatos, erkölcsi és szel
lemi ráhatással, oktatással -  a hálózati m unka által 
m egkívánt irányba alakítja és fejleszti.

Int. 326. A hálózati személy vezetése és nevelése egységes 
folyamat.

Int. 327. A kiválasztás és a beszervezés a hálózati m unkának 
csak az egyik feltétele. A hálózati személyek a rend 
szeres és folyam atos kapcsolat során, vezetésük és 
nevelésük révén sa já títják  el a konspirációt, a felde
rítés tak tikai fogásait.

Int. 328. A nyomozónak a nevelési célkitűzéseket és módsze
reket a hálózati személy egyéniségéhez kell igazítani.
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Int. 329. A hálózati személy nevelése, oktatása -  egymással 
szoros összefüggésben -  szakmai, politikai és erköl
csi kérdéseket foglal m agában.

Int. 330. A szakmai oktatás, nevelés célja, hogy a hálózati 
személy m egism erje a bűnüldöző szervek -  tevé
kenységével összefüggő felderítő, megelőző m un
kájának súlypontjait, felism erje a bűncselekm énye
ket. Tökéletesíteni kell a hálózati személy kom bina
tív készségét, találékonyságát, kezdeményező kész
ségét, bátorságát, emlékező tehetségét, megfigyelő és 
kapcsolatterem tő képességét.

Int. 331. A politikai és erkölcsi nevelés célja a bűnözéssel való 
szembenállás állandó erősítése, a szocialista erkölcs 
általános követelményeinek megfelelő, illetve olyan 
erkölcsi tulajdonságok kialakítása, amelyek a háló
zati m unka végzését m egkönnyítik.

Int. 332. A hálózati személy pozitív és negatív erkölcsi tu la j
donságainak elemzése u tán  kell m eghatározni azo
kat a konkrét célokat, am elyekre a nevelésnek irá 
nyulnia kell, illetve az ennek m egvalósítását szol
gáló módszereket.

Int. 333. A nevelésben jelentős szerepe van a fegyelmezés
nek és az elismerésnek.

Int. 334. Ha a hálózati személy a szám ára m eghatározott fel
adatokat saját hibájából nem, vagy nem kellő haté
konysággal ha jtja  végre, a részére nyú jto tt előnyö
ket, anyagi ju tta tá s t meg lehet vonni, vagy csök
kenteni lehet.

Int. 335. A hálózat kiemelkedő m unkateljesítm ényt nyújtó 
tag já t -  külön m eghatározottak szerint és m érték
ben -  elism erésben lehet részesíteni.

Int. 336. Az elismerés form ái:

a) dicséret

b) pénzjutalom
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c) tárgyjutalom
d) kedvezm ényben való részesítés
e) egyéb előnyök biztosítása.

Int. 337. A b- e) alpontokban m egnevezett elism erésre a nyo
mozónak javaslatot kell készíteni, am elyet a ju ta lm a
zás m értékének megfelelő jogosultsággal rendelkező 
vezető hagy jóvá.

Int. 338. A javaslat tartalm azza:
a) a hálózati személy fedőnevét, azonossági számát, 

beszervezésének idejét és működési területét;
b) m unkájának, aktivitásának rövid minősítését;
c) az eddigi elismerések felsorolását;
d) a tervezett elismerés form áját, indokait.

Int. 339. A jutalm azást -  a vonatkozó előírások szerint -  a 
,,B” ellátm ányból kell fedezni.

Int. 340. Az elismerést, form ájától függően -  illetéktelen sze
mélyek előtt -  legalizálni kell.

Int. 341. A hálózati személy nevelésében a nyomozó személyes 
m agatartása nagy jelentőségű. A nyomozónak jellem 
beli tulajdonságaival, erkölcsi, politikai szilárdságá
val, szakmai és általános műveltségével, külső m egje
lenésével kell hatást gyakorolnia a hálózati személy
re. A nyomozó csak olyan ígéretet tegyen a hálózati 
személynek, am elynek teljesítését biztosítani tudja.

Int. 342. A hálózati személy m unkájáról, eredményeiről, fejlő
déséről évenként írásos értékelő jelentést kell készíte
ni. Ebben -  többek között -  meg kell határozni fog
lalkoztatásának, nevelésének további irányát, mód
szereit.

Sz. 63. A hálózat tagjának magatartását és munkáját folya
matosan ellenőrizni kell.

Az ellenőrzés célja:
a) a hálózati munka alapelveinek betartása;
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b) a hálózat tagjainak nevelése;
c) a nyomozó irányító tevékenységének vizsgálata; a 

helyes és helytelen munkamódszerek feltárása;

d) a tapasztalatok gyűjtése és a foglalkoztatás irányá
nak újbóli meghatározása.

A nyomozó köteles a hálózati személy magatartásá
ban, magánéletében és életmódjában tapasztalható 
változásokra felfigyelni, az okokat ellenőrizni és a 
szükséges intézkedéseket megtenni.

Sz. 64. Az ellenőrzés fontos módszere a hálózat tagjának sze
mélyes beszámoltatása és a híranyagok realizálása.

Sz. 65. A vezetői ellenőrzés lehet közvetlen és közvetett. Köz
vetlen az ellenőrzés, amikor a nyomozó elöljárója, a 
bűnügyi szerv vezetője, illetve a felsőbb szerv kikül
döttje személyesen a találkozón vizsgálja meg a háló
zati személy munkáját és magatartását.

Közvetett az ellenőrzés, amikor a nyomozó beszámo
lója, a hálózati személy dossziéjának tanulmányozása, 
illetve egyéb eszközök és módszerek segítségével győ
ződik meg az adott hálózati személy munkájáról és 
magatartásáról.
A hálózati személyt az illetékes parancsnok legalább 
évente egyszer ellenőrizze, megállapításairól készít
sen feljegyzést. A feljegyzést a hálózati dosszié sze
mélyi részében kell elhelyezni, a megjelölt intézkedé
sek végrehajtásáról szóló nyomozói jelentéssel együtt. 
Ellenőrzésre jogosultak a közvetlen elöljárók, a be
szervezés engedélyezésére hatáskörrel bíró vezetők, 
valamint a felsőbb rendőri szervek nyílt paranccsal 
ellátott beosztottai.

Int. 343. A hálózati személy ellenőrzése a következő módsze
rekkel és eszközökkel történhet:

a) a hálózat tagjának személyes beszámoltatása;

b) a híranyagok felhasználásával történő ellenőrzés, 
amely a hálózati jelentések elemzésén, értékelésén 
és realizálásán alapul;
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c) hálózat más tagjával történő ellenőrzés;

d) párhuzamosan vezetett hálózati személyek alkal
mazásával;

e) más operatív erőkkel, eszközökkel és módszerek
kel.

Int. 344. A T és K lakás ellenőrzésének célja annak megállapí
tása, hogy a lakás, az ott fogadott hálózati személyek, 
a lakás tulajdonosa nem dekonspirálódott-e, nem 
vált-e gyanússá a környezetében, illetve nem jött-e 
létre olyan körülmény, amely a lakás használatát va
lam ilyen módon befolyásolja.

Int. 345. A rezidens a hozzá kapcsolt hálózati személyeket el
lenőrizni köteles. Az ellenőrzés kizárólagos módja a 
személyes érintkezés. Más ellenőrzési eszközöket és 
módszereket a rezidens nem ism erhet és nem alkal
mazhat.

Int. 346. A nyomozó a rezidenst és a rezidentúra tagjait is el
lenőrzése alatt tartja, ez utóbbiakat részben a reziden
sen keresztül, részben személyesen.

Int. 347. A személyes beszámoltatás és a híranyagok felhasz
nálása alapján történő ellenőrzést a nyomozó a rezi
dentúra tagjaival külön-külön történő találkozón és 
hárm as találkozón is gyakorolja.

Int. 348. A vezetői ellenőrzés leghatékonyabb módszere a köz
vetlen ellenőrzés.

A vezető közvetlen ellenőrzése során mind a hálózati 
személy m unkáját, m agatartását, mind a kapcsolat- 
tartó felkészültségét ellenőrzi.

A vezetőnek a közvetlen ellenőrzés során nem szabad 
a találkozó irányítását átvenni. Ez csak akkor történ
het meg, ha a kapcsolattartó nyomozó a találkozás so
rán nyilvánvalóan operatív szabályokat sért.

Int. 349. Ellenőrzéséről a vezető készítsen feljegyzést és azt a 
hálózati dosszié személyi részében helyezze el. A ve-
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zetőnek mind a közvetlen, mind a közvetett ellenőrzés 
tapasztalatai alapján m eghatározott feladatokat, illet
ve azok időarányos végrehajtását ellenőrizni kell.

V.

A fogda- és börtönügynökség

Int. 350. A fogda- és börtönügynökség a hálózat része, 
am elynek tagjai, a fogva ta rto ttak  között a kapcso
la ttartó  irányításával végeznek hálózati m unkát.

Int. 351. Fogva tartott az őrizetes, az előzetes letartóztatott, 
a szabadságvesztésre, szigorított őrizetre ítélt és az 
szergyógykezelt, a m unkaterápiás kezelés a la tt álló, 
a szabadságvesztésre, szigorított őrizetre ítélt, és az 
elzárást töltő személy.

Int. 352. A fogda- és börtönügynökség beszervezése, foglal
koztatása, kizárása a rendőr-főkapitányságok II/I- 3. 
(BRFK II/I- 5.) osztályainak feladata.

A BM ORFK I- 3. osztály alosztályvezetője, a rend
őr-főkapitányságok II/I- 3. (BRFK II/I- 5.) osztá
lyainak (alosztályainak, csoportjainak) vezetői első
sorban szabad fogdaügynökökkel tartsanak  kapcso
latot.

Int. 353. Fogda- és börtönügynököt terhelő adatok, anyagi 
vagy egyéb érdekeltség alapján lehet beszervezni.

A)

A fogdaügynök munkájának az általánostól eltérő szabályai

Sz. 66. Az eredményes felderítés és bizonyítás érdekében 
szükség esetén fogdaügynök is alkalmazható. A fog
daügynököt általában akkor lehet felhasználni, ami
kor a bűncselekmény bonyolultsága, a bizonyítás ne
hézsége, a bizonyítékok felderítése, vagy az őrizetes
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(előzetes letartóztatásba helyezett) védelme azt indo
kolttá teszi.

Int. 354. A fogdaügynök a rendőrség bűnügyi szerveivel titko
san együttműködő szabad vagy fogva tarto tt személy, 
aki a nyomozó irányításával a rendőrségi fogdában 
hálózati m unkát végez.

Int. 355. Rendőrségi fogda alatt általában a rendőr-főkapitány
ságok II/I- 3. (BRFK II/I- 5.) osztályai által használt, 
kezelésük alatt álló fogdákat kell érteni.

Int. 356. Fogdaügynök foglalkoztatására alkalmas más rendőr
ségi fogdákban (lásd: országos rendőrfőkapitány bűn
ügyi helyettese által kiadott 2/1984. számú intézkedés 
257. pontját) a főkapitányság II/I- 3. osztály vezetője 
által javasolt és a főkapitány közbiztonsági (bűnügyi) 
helyettese által kijelölt nyomozó is ta rtha t kapcsolatot 
fogdaügynökkel.

Int. 357. A fogdaügynök alkalmazása során az alábbi -  álta
lánostól eltérő -  sajátosságokat kell figyelembe ven
ni:

a) az ügynök zárt körülm ények között, a célszemél
lyel egy zárkában végzi m unkáját. Ez fokozhatja 
az eredményességet, de fizikailag és pszichikailag 
erősen igénybe veszi;

b) hírszerzési lehetőségét minden esetben a kapcso
lattartó  terem ti meg, rezidenshez nem kapcsolható;

c) foglalkoztatása során figyelembe kell venni a 
„Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzata” előírá
sait;

d) fokozottan jelentkezik a dekonspiráció veszélye, 
ezért a fogdaügynök ellenőrzése kötelező.

Int. 358. A fogdaügynök ellenőrzéséhez az alábbi operatív 
erők, eszközök és módszerek alkalmazhatók:

a) a fogdatechnika felhasználása;

b) párhuzamos ügynök alkalmazása;
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c) más rendőri szervek hálózatának igénybevétele;

d) a fogdaügynök által adott jelentések realizálása, 
vizsgálati anyagokkal történő egyeztetése;

e) vezetői ellenőrzés;
f) szabad fogdaügynökről időszakos környezettanul

mány készítése lakóhelyén.

Sz. 67. Fogdaügynöknek beszervezhető, aki
a) az adott ügy gyanúsítottja (a felbujtó és a szervező 

kivételével);
b) más ügyben előzetes letartóztatásba helyezett gya

núsított;
c) környezetéből feltűnés nélkül huzamosabb ideig ki

vonható és a beszervezés feltételeinek megfelel.
Fogdaügynöknek alkalmazható az erre a célra kikép
zett börtönügynök is.

Int. 359. Az adott bűnügy gyanúsítottja alatt az azonos bűn
ügyben fogva tarto tt olyan személyt kell érteni, aki be
ismerő vallomást tett, az ügyet és az elkövetőket jól 
ismeri, ezért  alkalmas más gyanúsítottak vallomásá
nak ellenőrzésére, ism eretlen bűntársak, eltitkolt bűn- 
cselekmények, bizonyítékok felderítésére.

Int. 360. Más bűnügyben előzetes letartóztatásban lévő gyanú
sított fogdaügynöki beszervezésének az alapja nem le
het az ellene folyam atban levő büntetőeljárás mellő
zése.

Int. 361. A szabadon lévő személy általában anyagi érdekeltség 
alapján szervezhető be fogdaügynöknek. Ennek felté
tele -  az általános követelményeken túl - , hogy fog
daügynöki m unkára bárm ikor igénybevehető legyen, 
fertőző vagy egyéb betegségben ne szenvedjen, fog
datűrő képessége jó legyen.

Int. 362. Fogdaügynökként beszervezhető az a fogva tarto tt 
személy, aki büntetésvégrehajtási intézetben szabad
ságvesztés büntetését tölti, alkalmas fogdaügynöki
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m unkára, illetve alkalmazható az, aki börtönügynök 
volt és átm inősítik fogdaügynöknek.

Int. 363. A börtönügynökök közül az, aki alkalmas fogdaügy
nöki m unkára, átm inősítés nélkül, közvetlenül szaba
dulása előtt egy esetben fogdaügynökként foglalkoz
tatható.
A hálózati személyt a szabadulását megelőző napon 
kell a büntetésvégrehajtási intézetbe visszaszállítani.

Sz. 68. A fogdaügynök -  a kapcsolattartó útmutatásai alap
ján -  a következő feladatokat látja el:

a) az őrizetes, illetve az előzetes letartóztatott vallo
másának ellenőrzése;

b) eltitkolt bűncselekmények, elrejtett bűnjelek, is
meretlen bűnöző kapcsolatok és bizonyítékok fel
derítése;

c) öngyilkosság vagy szökés megelőzése.

Int. 364. A fogdaügynök ellenőrzi a fogva tarto tt gyanúsított 
őszinteségét, jelenti a védekezési taktikáját, adott 
esetben meggyőzi az őszinte, beismerő vallomás bün
te tőe ljá rásjog i jelentőségéről, felderíti, hogy szabadlábo

n lévő bűntársaival milyen módon, m ilyen úton és 
m iért kíván kapcsolatot létesíteni.

Sz. 69. Fogdaügynök alkalmazása esetén különös figyelem
mel kell lenni arra, hogy:

a) csak a saját nevén lehet a fogdában elhelyezni;
b) elhelyezését megfelelően legalizálni kell;
c) a találkozóra való felkísérését és visszakísérését a 

fogdaszabályzat előírása szerint kell végezni;
d) az általa feldolgozott ügyben tanúként kihallgatni 

csak a BM OKFK I. csoportfőnök engedélyével le
het.

Int. 365. A fogdaügynök a rendőrségi fogdában bonyolult kö
rülm ények között végzi m unkáját, ezért alkalmazása 
során védelméről fokozottan gondoskodni kell.
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Int. 366. Védelmét biztosító főbb intézkedések:

a) a kapcsolattartónak meg kell ismernie az ügyet, 
amelyben a fogdaügynök alkalmazása szükségessé 
vált;

b) az ügy és a célszemély ism eretében kell döntenie 
arról, hogy a rendelkezésre állók közül melyik fog
daügynököt alkalmazza (a kiválasztáshoz segítséget 
nyú jt a „Tapogató” fn. rendszer igénybevétele);

c) a fogdaügynökkel előzetesen tisztázni kell a célsze
méllyel kapcsolatos kérdéseket (pl.: ismeri-e, talál
koztak-e m ár stb.);

d) mind a szabad, mind a fogva tarto tt fogdaügynököt 
csak jóváhagyott foglalkoztatási terv  alapján lehet 
az adott ügyben alkalmazni, amelynek egy példá
nyát a BM ORFK I- 3. osztályára fel kell terjesz
teni;

e) foglalkoztatásáról a kapcsolattartó, az ügy vizsgáló
ja és elöljáróik tudhatnak;

f) a fogdaügynöki jelentések felhasználásáról a rend- 
őr-főkapitányság II/I- 3. (BRFK II/I- 5.) osztály 
vezetője dönt;

g) egy ügyben és egy személyre foglalkoztatható;

h) szükség esetén legalizáló bűnügyi iratot kell ké
szíteni;

i) a találkozóra való fel- és visszakísérése nem térhet 
el a Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatában 
meghatározottaktól.

Int. 367. A fogdaügynök foglalkoztatási tervét az ügy vizsgáló
jával együtt a kapcsolattartó készíti el és a főkapi
tányság II/I- 3. (BRFK II/I- 5.) osztály vezetője
hagyja jóvá. A terv  tartalm azza:

a) a fogdaügynök alkalmazásának indokoltságát, 
szükségességét;

b) a fogdába helyezésének legendáját;
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c) az elhelyezés m ilyen sorrendben és melyik zárká
ban történik;

d) a fogdaügynök első eligazításának tartalm át, a le
genda alapján;

e) feladatát, ennek végrehajtási módját, m agatartási 
vonalát;

f) a találkozó helyét;

g) az ügynök ellenőrzésének m ódját;

h) a kivonás m ódját (ügyének befejezését).

Int. 368. A büntetésvégrehajtási intézetből k ikért ügynök ese
tében tilos olyan legendát alkalmazni, hogy szabad 
életből került letartóztatásba valam ilyen bűncselek
mény miatt, továbbá a legalizálásul szolgáló „ügy” 
bűnügyi száma nem lehet azonos a célszemély ügyé
nek számával.

Int. 369. A foglalkoztatás befejezésekor -  a büntetésvégrehaj
tási intézetbe való visszaszállításával egyidőben -  a 
kapcsolattartónak m inősítést kell készíteni, amely ta r
talmazza :

a) a fogdaügynök m ilyen ügyben, milyen eredm ény
nyel dolgozott;

b) m egtartotta-e a kapott utasításokat, a m eghatáro
zott m agatartási vonalat;

c) tö rtén t-e dekonspiráció, ha igen, m ilyen intézke
dést tettek  vagy tesznek;

d) m ilyen ju tta tást -  elismerést -  kapott.

Int. 370. A minősítést, csatolva a foglalkoztatási tervet, a fog
daügynök jelentéseinek eredeti, értékelt példányait, 
az ellenőrzésére vonatkozó anyagot a kiadó rendőr
főkapitányság II/I- 3. (BRFK II/I- 5.) osztály vezető
jének kell megküldeni.

Int. 371. Fogdaügynökkel -  foglalkoztatásának időszakában -  
csak személyesen lehet kapcsolatot tartani.
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Int. 371. A rendőr-főkapitányságok által beszervezett, szabad
lábon lévő fogdaügynökök -  foglalkoztatásuk idősza
kán kívül életvitelük figyelemmel kísérése és ellenőr
zése céljából -  rezidenshez kapcsolhatók.

Int. 372. Rezidensként operatív m unkában jártas, nyugdíjas 
rendőrtisztet kell foglalkoztatni.

Int. 373. A rezidens:

a) a kapcsolattartó nyomozó és fogdaügynök között a 
szükséges összeköttetést biztosítja;

b) naprakészen figyelemmel kíséri a fogdaügynök 
személyi körülm ényeinek alakulását;

c) soron kívül jelzi a kapcsolattartónak, ha a fogda
ügynök foglalkoztatásának akadálya van;

d) jelzi a dekonspirációra utaló jelenségeket.

Int. 374. A rezidens a feladatait személyes találkozókon, kizá
rólag abban az időszakban látja  el, amikor a hálózati 
személyt fogdában nem foglalkoztatják. A találkozó
ról és megállapításairól írásos feljegyzést készít, ame
lyet a kapcsolattartó nyomozónak ad át.

Int. 375. Ha a találkozó során a fogdaügynök bűnügyileg érté
kes adatot közöl, azt jelentésben írassa le, vagy maga 
írja  le. A jelentést a nyomozónak továbbítsa, a szük
séges intézkedés végett.

Int. 376. A rezidensnek tilos beszámoltatnia a fogdaügynököt 
arról, hogy melyik fogdában és milyen ügyben, sze
m élyre végzett felderítő tevékenységet.

Sz. 70. A büntetésvégrehajtási intézetből kikért fogdaügynö
köt csak abban az ügyben és arra a személyre szabad 
alkalmazni, amelyre, illetve, akire kikérték.
A büntetésvégrehajtási intézetből rendőri fogdába 
foglalkoztatásra átvett ügynöknek, levél, csomag kéz
besítése, vagy az ügynök levelének továbbítása -  a 
dekonspiráció elkerülése céljából -  csak a büntetés-
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végrehajtási szabályzat alapján, az illetékes büntetés
végrehajtási intézet operatív tisztjén keresztül tö rtén
het.
Az ügynök részére a fogdába történő elhelyezésének 
időszaka alatt látogatást engedélyezni tilos!
A börtönből kikért fogdaügynök keresetkiesését -  az 
érvényben lévő rendelkezések alapján -  a B-ellát
mányból kell pótolni.
A fogdaügynököt eredm ényes m unkája alapján, kere
setének pótlásán kívül kizárólag pénzjutalom ban lehet 
részesíteni.

Int. 377. A büntetésvégrehajtási intézetből fogdaügynöki m un
kára kikérni a 362- 363. pontokban m eghatározott 
ügynököket lehet. K iadásukra az országos rendőrfőka
pitány és a büntetésvégrehajtás országos parancsno
kának együttműködési megállapodásában foglaltak az 
irányadók.

Int. 378. Büntetésvégrehajtási intézetből fogdaügynököt ki
kérni -  a konspiráció biztosítása m iatt -  egy évben 
legfeljebb két alkalommal lehet.

Int. 379. A kiadó büntetésvégrehajtási intézet parancsnoka ré 
szére a legalizálásra felhasznált bűnügy („az eljárás”) 
befejezése után a fogdaügynök m agatartásáról, őszin
teségéről kedvező tartalm ú m inősítést kell készíteni 
és megküldeni.

B)

A börtönügynök m unkájának az általánostól eltérő sajátosságai

Sz. 71. A büntetésvégrehajtási intézetekben az elítéltek közül 
szervezett börtönügynökök végeznek hálózati munkát. 
Azokon a helyeken, ahol az ügynökök száma és a kap
csolattartás sajátosságai ezt indokolják, a bv. állomá
nyából rezidenst lehet beszervezni és az ügynököket 
-  az általános szabályok alapján -  rezidentúrába le
het kapcsolni.
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Int. 380. A börtönügynök a rendőrség bűnügyi szerveivel tit
kosan együttműködő olyan fogvatartott, aki a bünte
tésvégrehajtási intézetben végez hálózati munkát.

Int. 381. A börtönügynök terhelő, anyagi és egyéb érdekeltség 
alapján szervezhető.

Int. 382. Tilos börtönügynöknek beszervezni:

a) börtönzendülés vezetőjét és szervezőjét;

b) aki operatív felderítés alatt áll;

c) jogerősen elítélt, olyan nem m agyar állampolgárt, 
akit a bíróság kiutasításra is ítélt.

Int. 383. A börtönrezidens szervezésére a Szabályzat 38. pont 
b) alpontját és az intézkedés /6 3- / 6 7. pontjait kell 
alkalmazni.

Rezidens csak a büntetésvégrehajtás állományából 
szervezhető.

Sz. 72. A büntetésvégrehajtási intézetben foglalkoztatott ügy
nökök főbb feladatai:

a) az elhallgatott bűncselekmények felderítése;

b) a büntetésüket töltő veszélyes bűnözők ellenőrzése;

c) az elítéltek szabadulása után bűnöző terveinek fel
derítése;

d) a börtönszabályok ellen vétőkről tájékoztatás adá
sa;

e) a börtönzendülés, fogolyszökés, illetve az öngyil
kosság előkészületének felderítése, és végrehajtásá
nak -  am ennyiben ennek elhárítására más mód 
nincs -  személyes megakadályozása.

Tilos a börtönügynököt felhasználni:
- a büntetésvégrehajtás személyi állományának;
- a büntetésvégrehajtási intézetekben üzem eltetett 

vállalatok gazdálkodásának, szerződéses alkalm a
zottjainak ellenőrzésére.
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A börtönügynököt abban az ügyben, amelynek feldol
gozásában részt vett, tanúként kihallgatni a BM 
ORFK I. csoportfőnök engedélyével lehet.

Int. 384. A börtönügynök végrehajtja a más rendőri szerv ope
ratív  felderítésében külön m egkeresésben m eghatá
rozott részfeladatokat.

Int. 385. A börtönügynökség teljesíti a BM Országos Rendőr- 
főkapitány és az IM Büntetésvégrehajtás Országos 
Parancsnokának együttműködési megállapodásában 
(1982. június 4.) foglalt, hálózati m unkával végrehajt
ható bűnügyi feladatokat.

Int. 386. Ha a büntetésvégrehajtás hivatásos állományú tagja 
fegyelemsértéssel gyanúsítható, az intézet parancsno
kát tájékoztatni kell. Bűncselekmény elkövetésének 
gyanúja esetén az adatokat meg kell küldeni a BM 
Belbiztonsági Osztályának. 

Sz. 73. A feltételesen vagy a büntetésének kitöltésével sza
baduló ügynököt a lakhely szerint illetékes rendőr-fő
kapitányságnak átvételre kell felajánlani. Az ügynök 
dossziéját szabadulása előtt egy hónappal döntés vé
gett oda meg kell küldeni.

Int. 387. A kapcsolattartó az átadásra alkalmas és további tit
kos együttm űködést vállaló börtönügynökről -  sza
badulása előtt 40 nappal -  m inősítést készít, amely 
tartalm azza:

a) a börtönügynököt ki, mikor, m ilyen alapon szer
vezte be;

b) az ügynök milyen adottságokkal, személyi képes
ségekkel rendelkezik;

c) foglalkoztatása alatt m ilyen eredményességgel dol
gozott;

d) milyen feladatok megoldására, milyen bűnügyi 
szakterületen lehet legcélszerűbben foglalkoztatni;

e) m ikor szabadul, m ilyen kedvezménnyel, hol kíván 
letelepedni, elhelyezkedni.
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Int. 388. A m inősítést a hálózati dossziéval együtt az illetékes 
rendőr-főkapitányság II/I- 1., 2., 3. (BRFK II/I- 5.) 
osztály vezetőjének kell megküldeni, aki dönt az á t
vétel kérdésében. A hálózati dossziét az írásos dön
téssel együtt 15 napon belül vissza kell ju tta tn i a kül
dő szervnek.

Int. 389. Ha a kapcsolatot a szabaduló  ügynökkel fel kívánják 
venni, a dossziét a főkapitányság bűnügyi nyilvántar
tóján keresztül meg kell küldeni az illetékes bűnügyi 
szervnek.
A börtönügynököt ez esetben el kell igazítani, hogy 
kapcsolatfelvétel céljából hol, mikor, kinél jelentkez
zen.

Int. 390. Az ügynök személyes átadására általában akkor kerül 
sor, ha további foglalkoztatásra a szabadulása helye 
szerint illetékes rendőr-főkapitányság veszi át.

Sz. 74. A börtönügynök jutalmazásánál figyelembe kell ven
ni a büntetésvégrehajtási szabályzatban rögzített le
hetőségeket.
A jutalmazás formája lehet:
a) rendkívüli beszélő, beszélő meghosszabbítása, levél 

soronkívüli csomag beadása;
b) pénz, értéktárgy, élelem, ruházat adományozása;
c) munkára való helyezés biztosítása.

Int. 391. A rendkívüli beszélőről, levélről, soronkívüli csomag 
beadásának engedélyezéséről a kapcsolattartó a bün
tetésvégrehajtási intézet parancsnokán keresztül in
tézkedik.

Int. 392. Pénz vagy jutalomcsomag átadására a kapcsolattartó 
jutalm azási javaslatot készít, amely tartalm azza:

a) börtönügynök fedőnevét, azonossági számát;
b) a jutalm azás alapját képező operatív tevékenység 

rövid leírását;
c) a javasolt jutalom  (összegszerűség) megnevezését;
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d) az engedélyezett összeg felhasználási módját, an
nak legalizálását.

Int. 393. Az illetékes elöljáró által jóváhagyott javaslatot és az 
ügynök által írt nyugtát a hálózati dosszié személyi 
részében kell elhelyezni.

Int. 394. A m unkára helyezésnél a kapcsolattartónak figyelem
be kell venni az adott terü let bűnügyi fertőzöttségét, 
az operatív érdekeket, a büntetésvégrehajtási intézet 
parancsnokának és a börtönügynöknek a kérelmét.

Int. 395. Operatív érdekből a kapcsolattartó szolgálati jegyen 
kéri a börtönügynök adott büntetésvégrehajtási in té
zetben való visszatartását. Ez esetben kerülni kell a 
fokozattól való eltérést. Ha ez nem lehetséges, akkor 
a fokozattól eltérő visszatartás okának megszűnése 
után a megfelelő büntetésvégrehajtási intézetbe való 
elszállításról intézkedjen.

VI.

A hálózat tagjainak átadása, pihentetése, kizárása 
és a kapcsolat újrafelvétele

A)

A hálózat tagjainak átadása

Sz. 75. A nyomozó és a hálózati személy között fennálló, hu
zamosabb ideig tartó kapcsolat az eredményes háló
zati munka előfeltétele. Ezért hálózati személy át
adására csak indokolt esetben, a szolgálat érdekében 
kerülhet sor.

Sz. 76. A hálózati személy átadása parancsnoki engedély 
vagy utasítás alapján történhet. Az átadás lehet idő
leges vagy végleges.

Sz. 77. A hálózati személy időleges átadását a bűnügyi szer
veken belül más szerv kérése, vagy a kapcsolattartó
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írásos javaslata alapján m eghatározott időtartam ra, 
-  pl. 6 hónap -  a rendőrkapitányság vezetője, a 
rendőr-főkapitányságon a II/I- 1., 2., 3., (BRFK 
II/I- 5.) osztályának vezetője, a BM ORFK I- 1., 2., 
3. osztályoknál az osztályvezetők engedélyezik.
Engedélyezés u tán  a kapcsolattartó  közli az átadás 
tényét a hálózat tagjával, m eghatározza m agatartá
sát, m ajd hárm as találkozón végrehajtja  az átadást. 
A feladat végrehajtása u tán  a hálózati személy vis
szavétele ugyancsak hárm as találkozón történik.

Az időleges kapcsolattartás ideje a la tt k ife jte tt háló
zati tevékenységről a nyomozó értékelő jelentést ké
szít és azt a hálózati személy dossziéjának személyi 
részében való elhelyezés céljából az átadó szervnek 
megküldi.

Int. 396. A hálózati személy átadása a foglalkoztató rendőri 
szerv, illetve kapcsolattartó szem élyének időleges, 
vagy végleges m egváltozását jelenti.

A hálózati személy átadását indokolhatja:

a) a nyomozó személyével összefüggő ok;

b) a hálózati személy körülm ényeiből eredő ok;

c) és a hálózati m unka eredményességéhez fűződő 
operatív érdek.

Int. 397. Időleges az átadás, ha a hálózat tag ját más operatív 
szervnek vagy kapcsolattartónak m eghatározott 
időre rendelkezésére bocsátják, m ajd a m eghatározott 
feladatok végrehajtása után az eredetileg foglalkoz
tató rendőri szerv vagy kapcsolattartó visszaveszi.

Int. 398. A saját kezdeményezés alapján történő időleges á t
adás esetében a kapcsolattartó írásos javaslato t ké
szít, amely tartalm azza:

a) a hálózati személy fedőnevét és azonossági szá
m át;

b) az átadás célját és szükségességét;
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c) az átadás időtartam át;

d) a javasolt átvevő szerv (nyomozó) megnevezését;

e) az átadás m ódját, helyét, idejét;

f) az átadó szerv részéről a hárm as találkozón részt
vevő személyek nevét, beosztását. 

Int. 399. Más szerv által kezdeményezett átvételt az átadást 
engedélyező vezetőnek cím zett szolgálati jegyen kell 
kérni, amely tartalm azza:

a) a hálózati személy fedőnevét és azonossági szá
m át;

b) az átvétel célját, szükségességét;

c) az időleges foglalkoztatás időtartam át;

d) a leendő kapcsolattartó nevét, beosztását.

Int. 400. Ha az á tadást más bűnügyi szerv kéri, a kérelem  in
dokoltságát m inden esetben egyeztetni kell a helyi 
operatív érdekekkel. Az átadás abban az esetben en
gedélyezhető, ha az átadó szerv m unkájára ez nem 
jelent hátrányt, illetve m egjelölt feladat csak másik 
kapcsolattartó személyes irányításával oldható meg. 
Az átadás szükségességét m inden esetben a fonto
sabb operatív érdek dönti el.

Int. 401. Az időleges átadás tartalm a ala tt a hálózati személy 
dossziéja az eredeti kapcsolattartónál marad.

Az átvevő szervnél a hálózati személy jelentéseit a 
TÜK-ben iktatott, tartalom jegyzékkel ellátott dosszié
ban kell gyűjteni, s a tevékenységéről készített ös
szefoglaló jelentéssel együtt, az eredeti kapcsolattar
tó szervnek kell megküldeni a hálózati dossziéban tö r
ténő elhelyezés céljából.

Int. 402. A BM III. Főcsoportfőnökség, a BM Határőrség, a 
MNVK 2. Csoportfőnökség részére időlegesen átadott 
hálózati személy jelentései az átvevő szervnél m a
radnak. M unkája befejezését követően az átadó szerv 
részére összefoglaló jelentést kell küldeni.
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Int. 403. Az időleges átadásról a BM Adatfeldolgozó és Tájé
koztatási Csoportfőnökség bűnügyi nyilvántartó 
osztály felé jelentési kötelezettség nincs. A szervnél 
vezetett titkosíto tt füzetbe az átadás tényét be kell 
vezetni.

Sz. 78. A hálózati személy végleges átadása a BM ORFK I.
Csoportfőnökség szakmai irányítása alá tartozó bűn
ügyi szerveken belül, illetve a BM III. Főcsoport- 
főnökséghez, a BM H atárőrség felderítő szerveihez 
és a M agyar Néphadsereg vezérkara 2. csoportfőnök
ség részére történhet.

a) A BM ORFK I. Csoportfőnökség szakmai irányí
tása alá tartozó bűnügyi szerveken belül történő 
átadás esetén a kapcsolattartó a hálózati szem ély
ről részletes jelentést készít.

Az átadást egy m egyén belül a rendőrkapitány 
vagy az illetékes osztályvezető; a rendőr-főkapi
tányságok között a rendőrfőkapitány közbizton
sági (bűnügyi), a BM ORFK I- 1, 2., 3. osztályai 
által foglalkoztatott hálózati személyek esetében 
az illetékes osztályvezető engedélyezi.

Az engedélyezés u tán  a nyomozó a hálózati sze
m élyt az átadással kapcsolatosan eligazítja és sze
mélyesen adja á t az új kapcsolattartónak. A dos
sziét a Bűnügyi Hálózati N yilvántartási Szabály
zat előírásainak betartásával kell m egküldeni az 
átvevő szervnek.

b) a BM III. Főcsoportfőnökség, illetve a BM H a
tárőrség és a M agyar N éphadsereg V ezérkara 2. 
Csoportfőnökség részére hálózati szem élyt írásos 
kérésre lehet átadni.

A kérelm et az illetékes rendőrfőkapitány (a BM 
ORFK I- 1., 2., 3. osztályai által foglalkoztatott há
lózati személyek esetében a BM ORFK I. csoport
főnök) bírálja  el és indokolt esetben az átadást enge
délyezheti.

A hálózati személlyel együtt át kell adni a teljes há
lózati dossziét is. Az átadás előtt el kell készíteni a

-  104 -

ÁBTL - 4.2. - 50 - 18 /6 /1987 /105



hálózati személy jellemzését és a dossziét le kell 
zárni. A hálózat tagját a helyi nyilvántartásból tö
rölni, kell. A dossziét a nyilvántartási utasítás sza
bályainak megfelelően az átvevő szervnek meg kell 
küldeni. A változást a BM Adatfeldolgozó és Tájé
koztatási Csoportfőnökség bűnügyi nyilvántartó osz
tályának azonnal jelenteni kell.

Int. 404. A végleges átadás azt jelenti, hogy a hálózat tag ját 
további foglalkoztatásra másik operatív szerv, illet
ve nyomozó úgy veszi át, hogy az átadó szervvel, il
letve nyomozóval a kapcsolat végleg megszűnik.

Int. 405. A végleges átadásról -  am ennyiben az saját kezde
ményezés alapján történ ik  -  javaslatot kell készí
teni, amely tartalm azza:

a) a hálózati személy adatait, fedőnevét, azonossági 
számát, a beszervezés alap ját és célját, az együtt
működési alap esetleges változásait;

b) a hálózati személy m unkájának rövid értékelését;

c) a végleges átadás részletes indokait;

d) a javasolt átvevő szerv (nyomozó) megnevezését.

Int. 406. Ha az illetékes vezető a végleges átadást indokolt
nak ta r tja  és jóváhagyja, az átvevő szervet szóban 
vagy írásban meg kell keresni. Az átvevőt részlete
sen tájékoztatn i kell az átadás okairól és a hálózati 
személy dossziéját tanulm ányozás céljából a TÜK 
szabályok betartásával részére meg kell küldeni.

Int. 407. A m egkeresett szerv a hálózati személy átvételével 
kapcsolatos döntésről, a hálózati dosszié visszaküldé
se m ellett az átadót 15 napon belül értesíti.

Int. 408. Á tvétel esetén az átadó nyomozó beszélje meg az á t
adás helyét és idejét a kijelölt új kapcsolattartóval, 
m ajd a hálózati szem élyt igazítsa el.

Az eligazítás terjedjen ki arra, hogy a jövőben m e
lyik rendőri szervvel fog együttm űködni, hogy kap
csolata a régi szervvel (nyomozóval) végleg megszű-

-  105 -

ÁBTL - 4.2. - 50 - 18 /6 /1987 /106



nik és feladatokat részére ezen tú l csak az új kap
csolattartója határozhat meg.

Int. 409. Az átvevő szerv kezdeményezése esetében az enge
délyezésre jogosult vezetőtől szolgálati jegyen kérje 
a végleges átadást.

A szolgálati jegy tartalm azza:

a) a hálózati személy fedőnevét és azonossági szá
m át;

b) a végleges átvétel részletes indokolását.

A szolgálati jegyet a kérő szerv azonos szintű, átadás 
engedélyezésére jogosult vezetője írja  alá.

Int. 410. A kérelem  kedvező elbírálása esetén az átadás-átvé
tel hárm as találkozón történik.

Az átvételről az átvevő nyomozó jelentést ír, amely 
tarta lm azza:

a) a hálózati személy fedőnevét és azonossági szá
m át;

b) az átadó nevét és rendfokozatát;

c) az átvétel helyét, idejét és m ódját;

d) a hálózati személy m agatartását;

e) a további kapcsolattartás m ódját, helyét és idejét;

f) az adott feladatot és annak végrehajtási m ódját.

A jelentést -  vezetői láttam ozás u tán  -  a hálózati 
dosszié személyi részében kell elhelyezni.

Int. 411. Az új kapcsolattartó vizsgálja felül, hogy a végleges 
átvétellel a hálózati személy adataiban és körülm é
nyeiben m ilyen változások következtek be, m ajd er
ről és a végleges átvétel tényéről a BM Adatfeldol
gozó és Tájékoztatási Csoportfőnökség bűnügyi nyil
vántartó osztályát változásjelentésen értesítse.
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Int. 412. A BM III. Főcsoportfőnökség, a BM Határőrség, illet
ve a MNVK 2. Csoportfőnökség részére történő vég
leges átadás jelentési kötelezettsége az átadó szer
vet terheli.

Int. 413. A kapcsolattartó -  a hálózati személy átadása u tán 
-  a titkosíto tt füzetből töröltesse a hálózati személy 
adatait, és a dossziét a változás jelentéssel együtt a 
bűnügyi nyilvántartón  keresztül küldje meg a BM 
Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnökség 
bűnügyi nyilvántartó osztályának.

Int. 414. Az Int. 412. pontjában felsorolt szervektől tö rtén t há
lózati személy végleges átvétele esetén úgy kell el
járni, m int az új beszervezés eseteiben. Az átadó 
szervtől kapott anyagokat a dosszié személyi részé
ben kell elhelyezni és azokat a bűnügyi szervek háló
zati m unkájának szabályzatában m eghatározottak 
szerint a hiányzó, de kötelező anyagokkal ki kell egé
szíteni.

B)

A hálózat tagjának pihentetése, kizárása 
és kapcsolat újrafelvétele

Sz. 79. A hálózati személy pihentetése a kapcsolattartás idő
leges szüneteltetését jelenti.

Pihentetni kell a hálózat azon tagját:

a) akinek hírszerzési lehetősége átmenetileg és vi
szonylag rövid időre megszűnik;

b) akinek személyi körülményeiben olyan változás 
állt be, amely az eredményes hálózati munkát 
ideiglenesen gátolja vagy lehetetlenné teszi (be
tegség, indokolt családi probléma stb.);

c) aki önhibáján kívül dekonspirálódott;
Ez esetben a pihentetés megszűntével dönteni kell 
a további foglalkoztatás vagy kizárás kérdésében;
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d) aki tényleges vagy tartalékos katonai szolgálatra 
vonult be.

Sz. 80. A hálózati személy p ihentetését a kapcsolattartó írá 
sos javaslatának jóváhagyásával (mely tartalm azza 
a pihentetés okát és előrelátható idejét) a beszervezés 
engedélyezésére jogosult vezetők engedélyezik. A 
pihentetés általában a 79/d) pont kivételével -  egy 
évig tarthat.

Sz. 81. A pihentetésről szóló javaslat engedélyezése u tán  a 
hálózati személyt el kell igazítani a pihentetés idő
szaka a la tt tanúsítandó m agatartására és a kapcsolat- 
felvétel m ódjára. A pihentetés okának megszűnésé
vel, vagy a pihentetés idejének lejártával a kapcso
latot ú jra  fel kell venni. A kapcsolatfelvételt jelen
tésben kell rögzíteni és azt a hálózati személy dossz

iéjának személyi részében kell elhelyezni.

Int. 415. A hálózati személy pihentetésére vonatkozó javaslat 
tarta lm azza :

a) hálózati személy fedőnevét és azonossági számát;

b) a pihentetés okát, célját, szükségességét;

c) a pihentetés időtartam át;

d) a hálózati személy pihentetés időszakában történő 
ellenőrzését és annak m ódját;

e) a pihentetés utáni kapcsolatfelvétel helyét, ide
jét, m ódját;

f) a pihentetés időszakára vonatkozó operatív eliga
zítás lényegét.

Int. 4/6 . Az operatív eligazítás során a hálózati személy tu 
dom ására kell hozni a pihentetés tényét, időtartam át, 
azt, hogy mikor és milyen módon, hol terem tenek 
vele kapcsolatot. Ki kell térn i arra, ha a pihentetés 
indoka a m eghatározott idő előtt megszűnik, a háló
zati személy a megbeszélt módon rendkívüli kapcso
latfelvételt kezdeményezzen.
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A jóváhagyott pihentetési javaslat alapján ta rto tt el
igazítást követően a pihentetés tényét változásjelen
tésen kell a BM Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Cso
portfőnökség bűnügyi nyilvántartó osztályának je
lenteni.

Int. 417. A pihentetés ideje a la tt a szükséges m értékig a háló
zati szem élyt ellenőrizni kell. Az ellenőrzés célját, 
szükségességét és m ódját a pihentetés oka, az együtt
működés alapja és a hálózati személy körülm ényei 
határozzák meg. Az ellenőrzésről írásos jelentést kell 
készíteni és azt a hálózati dosszié személyi részében 
kell elhelyezni.

Int. 418. A pihentetés okának megszűnése u tán  a hálózati sze
méllyel a kapcsolatot fel kell venni. Ha a megbe
szélt találkozón nem jelenik meg, úgy rendkívüli 
kapcsolatfelvételt kell kezdeményezni.

Int. 419. A kapcsolat lé tre jö tté t követően a hálózat tag ját be 
kell szám oltatni a pihentetés időszakában tö rtén tek
ről, a felm erült esetleges problémáiról.

Ezt követően -  hírszerzési lehetőségeinek megfele
lően -  újabb feladatokkal kell ellátni.

Int. 420. A kapcsolatfelvételről jelentést kell készíteni, amely 
tartalm azza:

a) a hálózati személy fedőnevét és azonossági szá
m át;

b) a kapcsolat felvételének módját, helyét és idejét

c) a pihentetés okának megszűnését, vagy további 
fennállásának indokait;

d) a hálózat tagjának személyi körülm ényeiben és 
hírszerző lehetőségében beállt változásokat;

e) a hálózati személy kapcsolatfelvétel során tan ú 
sított m agatartását;

f) az adott feladatot, a következő találkozó helyét és 
idejét.
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A jelentést -  a pihentetést engedélyező láttam ozása 
u tán  -  a hálózati dosszié személyi részében kell el
helyezni.

Int. 421. A pihentetés megszűnését változásjelentésen kell a 
BM Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnökség 
bűnügyi nyilvántartó osztályának jelenteni.

Int. 422. Ha a pihentetés időszakában a hálózati személy kö
rüm ényeiben olyan változások történtek, amelyek 
kizárási okként szolgálnak, úgy ezek ellenőrzött meg
állapítása esetén a hálózati szem élyt ki kell zárni.

Sz. 82. A hálózatból -  a beszervezés engedélyezésére jogo
sult parancsnok jóváhagyásával -  ki kell zárni azt a 
személyt, aki:

a) a beszervezés u tán  szándékos bűncselekm ényt kö
vetett el, vagy a beszervezéskor súlyos bűncselek
m ényt elhallgatott.

Súlyos bűncselekm énynek kell tekinteni azt a 
szándékos bűncselekm ényt, am elyre a bíróság 
előreláthatóan egy évnél súlyosabb, végrehajtan
dó szabadságvesztést szab ki.

Különösen indokolt és kivételes esetben sor kerü l
het a büntetőeljárás és a hálózatból történő kizá
rás mellőzésére, ha a hálózati személy további 
foglalkoztatásához fontos operatív érdek fűződik. 
A büntetőeljárás mellőzését a BM országos rend
őrfőkapitány bűnügyi helyettese engedélyezi, a 
hozzá -  szolgálati ú t betartásával -  felterjesz
te tt, indokolt, írásbeli javaslat alapján.

A javaslathoz csatolni kell a hálózati személy dos
sziéját és a bűncselekm ény alapos gyanújára vo
natkozó iratokat.

Engedélyezés után gondoskodni kell a hazafias 
vagy lojális együttm űködési alap átm inősítéséről, 
terhelő adatok alapján történő együttm űködésre. 
Ha a hálózat tagja ellen büntetőeljárás indult és 
kizárásra nem kerü lt sor, akkor a hálózat tag ját
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a nyomozás elrendelésétől a jogerős ítéletig a sza
bályzat 79. pont a), vagy b) alpontja alapján p i
hentetn i kell.

Ha a folyam atos foglalkoztatáshoz jelentős ope
ratív  érdek fűződik, a további foglalkoztatást a 
rendőrfőkapitány engedélyezheti. 
Ha a jogerős ítélet u tán  a hálózat tagja vállalja a 
további együttm űködést és ehhez operatív érdek 
is fűződik, akkor végrehajtható  szabadságvesztés 
esetén kapcsolattartásra fel kell ajánlani az illeté
kes főkapitányság II/I- 3. Osztályának. Fiatalko
rúak, illetve 20 év alattiak  esetében -  a fiatalko
rúak  börtönében való tovább foglalkoztatás céljá
ból -  a felajánlást a Budapesti R endőr-főkapi
tányság II/I- 5. Osztályához kell m egtenni. Ha e 
szerv a hálózati szem élyre nem ta r t igényt, ak
kor a foglalkoztató szerv intézkedik a kizárásról. 
Ennél enyhébb ítélet esetén az illetékes vezető 
dönt a hálózati személy további foglalkoztatásá
ról vagy kizárásáról.

Illetékes vezető e vonatkozásban:
- a rendőrkapitányságok által foglalkoztatott há

lózat esetében: a rendőrkapitányság vezetője;
- a rendőrkapitányság vezetője, illetve a főka

pitányságok osztályainál: a főkapitány közbiz
tonsági (bűnügyi) helyettese;

- a BM Országos Rendőr-főkapitányság I- 1., 2., 
3. osztályainál: az országos rendőrfőkapitány 
bűnügyi helyettese;
Nem kell kizárni azt a hálózati személyt, aki 
beszervezéskor olyan adatokat hallgatott el, 
amellyel magát, vagy a Btk. 137. §. 5. pontja 
szerinti hozzátartozóját bűncselekm ény elköve
tésével gyanúsítaná, de ekkor és a b) alpont 
esetében fokozott ellenőrzésére intézkedni kell.

b) a beszervezés u tán  tudom ására ju to tt bűncselek
m ényt elhallgatta, kivéve, ha ezzel a Btk. 137. §. 5. 
pontjában m eghatározott hozzátartozóját a bűn- 
cselekmény elkövetésével gyanúsítaná;
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c) dekonspirálódott, ha ennek következm ényei m ás
ként nem háríthatok  el;

d) tudatosan hamis, félrevezető jelentéseket adott;

e) a hálózati m unkát m egtagadta;

f) az országot jogellenesen elhagyta, illetve véglege
sen külföldre távozott;

g) a terhelő adatok elévülését követően a további 
együttm űködést nem vállalta;

h) a kom prom ittáló adatok időszerűtlenné válása 
u tán  a további együttm űködést nem vállalta;

i) személyi vagy m unkakörülm ényeiben, egészségi 
állapotában olyan változás állt be, am elynek alap
ján  hálózati m unkára véglegesen alkalm atlanná 
vált;

j) foglalkoztatásának időszakában a személyi körül
m ényeiben beállt változás folytán beszervezési ti
lalom alá esik.

A m eghalt hálózati személyt a nyilvántartásból 
törölni kell.

Int. 423. A kizárás a hálózati személy a rendőrség bűnügyi 
szervei közötti titkos együttm űködés m egszűnését 
jelenti.

Int. 424. A kizárást a kapcsolattartó nyomozó írásos javasla
tára  a beszervezés engedélyezésére jogosult vezető 
engedélyezheti.

Int. 425. A kizárásra vonatkozó javaslat a következőket ta r ta l
mazza:

a) a hálózati személy adatait, fedőnevét és azonos
sági számát;

b) a beszervezést végrehajtó szerv megnevezését, 
a beszervezés idejét és a beszervezési, illetve 
együttm űködési alapot;

c) a hálózati személy m unkájának rövid értékelését;
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d) a kizárás okát, annak részletes indokait;

e) a kizárás végrehajtásának módját, helyét, idejét, 
az itt résztvevők nevét, rendfokozatát, beosztását;

f) a kizárás u tán  teendő szükséges intézkedéseket. 
(A büntetőeljárás lefolytatásának szükségességét 
a büntetlen  előéletet igazoló hatósági erkölcsi bi
zonyítvány fenn tartásá t vagy visszavonását, a ki
zárt hálózati személy esetlegesen szükséges továb
bi ellenőrzését stb.)

Int. 426. A javaslat jóváhagyását követően a k izárást végre 
kell hajtani.

Int. 427. A kizárás végrehajtása találkozón történik, amely 
bárhol m egtartható, ahol a konspiráció és az elvég
zendő feladat zavartalan végrehajtása biztosított.

Int. 428. A találkozón a hálózati személlyel közölni kell a k i
zárás okát és ennek következm ényeként a titkos 
együttműködés megszüntetését. Ki kell oktatni a to
vábbi titok tartási kötelezettségére és követendő m a
gatartására.

Int. 429. A hálózati személlyel nyilatkozatot kell íratni, amely 
tartalm azza a nevét és lakcímét, az együttm űködés 
m egszűnésének tudom ásul vételét és a titok tartási 
kötelezettséget.

Int. 430. A kizárás végrehajtásáról a nyomozónak jelentést kell 
írni, amely tartalm azza:

a) a hálózati személy nevét és fedőnevét, azonossági  
szám át;

b) a kizárás tényét, helyét, idejét végrehajtásának 
m ódját;

c) a kizárás folyam atát és a hálózati személy m aga
tartására  gyakorolt hatását.

Int. 431. A jelentést a kizárást engedélyező vezető láttam ozása 
u tán  a kizárási javaslatta l együtt a hálózati dosszié 
személyi részében kell elhelyezni.
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Int. 432. A dossziét a Bűnügyi Hálózati N yilvántartási Sza
bályzat előírásainak m egfelelően le kell zárni, m ajd 
változásjelentéssel együtt a rendőr-főkapitányság 
bűnügyi ny ilvántartó ján  keresztül a BM A datfeldol
gozó és Tájékoztatási Csoportfőnökség bűnügyi nyil
vántartó osztályára kell megküldeni irattározás vé
gett.

Int. 433. Fontos operatív érdeknek kell tekinteni azt a bűnül
dözési érdeket am ikor a hálózati személy tevékeny
sége nélkül a konkrét operatív cél nem érhető el. 
Különösen ilyennek kell tekinteni a szervezett bű
nöző csoportokba telep íte tt hálózati személy m unká
ját, a társadalom ra különösen nagy veszélyt jelentő 
bűncselekm ények felderítésére ny ito tt operatív fel
dolgozásban végzett hálózati tevékenységet.

Int. 434. Szándékos bűncselekm ény elkövetése esetén a bün
tetőeljárás mellőzésének engedélyezése egyben a ki
zárás mellőzésének engedélyezését is jelenti.

Int. 435. Az országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettesének 
engedélye birtokában a hálózati személy -  az ere
deti együttm űködési alap terhelő alappá történő á t
minősítése u tán  -  tovább foglalkoztatható. Ha a 
beszervezési alap eredetileg is terhelő volt, annak 
m egerősítésére kell felhasználni. A büntethetőség el
évülése az új bűncselekm ény elkövetésétől kezdődik.

Int. 436. Ha az országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese 
az engedélyt nem  adja meg, a hálózati személy ellen 
a bün tetőeljárást le kell fo ly tatn i és ki kell zárni, k i
véve ha a további titkos együttm űködést jogerős íté
letben kim ondott szabadságvesztés büntetés esetén 
is vállalja. Ez utóbbi esetben az illetékes rendőr-fő
kapitányság II/I- 3. (BRFK II/I- 5.) osztálynak bün
tetésvégrehajtási intézetben történő foglalkoztatásá
ra  fel kell ajánlani.

Int. 437. A kizárást a hálózati személy által elkövetett bűn
cselekményben hozott jogerős ítéletet követő 30 na
pon belül végre kell hajtani.
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Int. 438. A nyomozás elrendelése és a jogerős ítélet közötti 
időszakban történő foglalkoztatást a rendőrfőkapi
tány  -  a BM ORFK I- 1., 2., 3. osztályok által fog
lalkoztatott hálózati személyek esetében az országos 
rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese -  engedélyezi.

Int. 439. A hálózati személy által elkövetett gondatlan bűncse
lekm ény esetén a büntetőeljárás mellőzésének enge
délyezése a rendőrfőkapitány, a BM ORFK I- 1., 2., 
3. osztály hálózati szem élyeinek vonatkozásában az 
országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettesének 
hatásköre.

Int. 440. Ha a hálózati személy gondatlan bűncselekm ényt kö
vete tt el és a büntetőeljárás lefolytatásának mellőzé
sét az illetékes vezetők nem engedélyezték, az aláb
biak szerint kell eljárni:

a) a büntetőeljárást le kell folytatni;

b) a hálózati személy tovább foglalkoztatható, ha a 
további titkos együttm űködést vállalja és a kap
csolattartó szerv is igényt ta r t  m unkájára.

Sz. 83. Kivételesen -  ha azt a bűnügyi helyzet és a végre
hajtandó feladatok szükségessé teszik -  a 82. pont 
alatt felsorolt véglegesen kizárt hálózati személlyel 
újból kapcsolatot lehet teremteni. Ez nem alkalmaz
ható az f) és a j) alpontok alatt megjelöltekre. A kap
csolat újrafelvételét a megyei (budapesti) rendőrfő
kapitány közbiztonsági (bűnügyi) helyettese engedé
lyezi. Ezt megelőzően meg kell állapítani, hogy a ki
zárt ügynök személyi körülményeiben nem álltak-e 
be olyan változások, amelyek a kapcsolat újrafelvé
telét meghiúsítanák vagy a felvett kapcsolatot ered
ménytelenné tennék.

Sz. 84. A 82. pont a)- f) alpontok alapján kizárt személyek
nél -  amennyiben erre törvényes lehetőség van -  
a beszervezés alapjának figyelembevételével bün
tetőeljárást lehet kezdeményezni. Ennek megindítá
sáról a rendőrfőkapitány dönt. Amennyiben a beszer
vezés alapját képező bűncselekményt kell bíróság
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előtt érvényesíteni, az eljárás lefolytatásához a BM 
ORFK I. csoportfőnök hozzájárulását is kérni kell.

A büntetőeljárás lefolytatása előtt gondoskodni kell 
arról, hogy a hálózati munkára vonatkozó adatokról, 
tényekről és körülményekről az eljárás során illeték
telen ne szerezhessen tudomást.

Abban az esetben, ha a 82. pont c) alpontjában fog
laltak fennállása miatt a Btk. 221. §-ába foglalt ál
lamtitok megsértése miatt folyik büntetőeljárás, gon
doskodni kell a konspiráció megtartásáról, az állam
titok megőrzéséről.

Int. 441. A kapcsolat ú jrafelvétel és a javaslat elkészítését 
megelőzően a kizárt hálózati személy dossziéját a BM 
Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnökség 
bűnügyi nyilvántartó osztályától tanulmányozás 
céljából meg kell kérni, m ajd a tanulm ányozásra al
kalm azott operatív erők, eszközök és módszerek fel- 
használásával adatokat kell gyűjteni a kapcsolat fel
ú jításának  lehetőségére, a kizárt hálózati személy 
m egbízhatóságára és arra, hogy a kizárt hálózati sze
mély alkalm as-e a k itűzött feladat végrehajtására.

Int. 445. A kapcsolat ú jrafelvételére vonatkozó javaslat ta r ta l
mazza:

a) a kizárt személy adatait;

b) a kapcsolat felú jításának szükségességét;

c) beszervezésének és kizárásának körülm ényeit, a 
m egbízhatóságára és alkalm asságára vonatkozó 
adatokat;

d) a kapcsolat felú jításának alapját;

e) a kapcsolat felú jításának helyét, idejét, a részt
vevők nevét, rendfokozatát és beosztását;

f) a kapcsolat felú jításának tak tiká já t;

g) a követendő operatív eligazítást;

h) a kapcsolat ú jrafelvételének m eghiúsulása esetén 
teendő intézkedéseket.
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Int. 446. A javaslathoz mellékelni kell a hálózati személy dossziéját 
 és a tanulm ányozás teljes anyagát. A kapcso

lat ú jrafelvételének végrehajtására csak a javaslat 
jóváhagyása u tán  kerü lhet sor.

Int. 447. A kapcsolatújrafelvételt követően a  hálózati sze
m éllyel az általános szabályok szerint kell a titkos 
együttm űködést folytatni.

Int. 448. Ha a BM ORFK I- 1., 2., 3. osztály által foglalkozta
to tt hálózati személyekkel szemben kell lefolytatni a 
terhelő adatot képező bűncselekm ény m iatti büntető- 
eljárást, annak engedélyezésére az országos rendőr- 
főkapitány bűnügyi helyettese jogosult.

Int. 449. Az illetékes parancsnokok gondoskodjanak arról, hogy 
e rendelkezéseket az é rin te tt állomány elsajátítsa.

Int. 450. Ez az „Intézkedés” 1988. január 1-jén lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg a 15- 590/1974. és a 15- 590/2/ 
1974. számú „M ódszertani Útm utató” hatályát veszti.

DR. SIKLÓI GYÖRGY s. k.,
r. vezérőrnagy 

a BM ORFK vezetőjének 
bűnügyi helyettese

Készült: 860 példányban.
Felterjesztve: m iniszter elvtársnak, 

állam titká r elvtársnak, 
m iniszterhelyettes elvtársaknak.

K apják : a 6/1986. sz. BM parancs elosztója szerint.
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