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Tárgy: A köztörvényes elitéltek között folytatott  
operatív feldolgozások és a fogdaügynökök 
kiadásának szabályozása.

A BM. ORFK. Börtönügyekkel Foglalkozó Alosztályának lehetősége van 
arra, hogy az egyes jogerősen és nemjogerősen szabadságvesztes bün
tetésüket töltő elitélteket hálózati operativ feldolgozás alá vegye. 
E lehetőséget a rendőri szervek nem használják ki. Ezt bizonyítja 
az a tény is, hogy 1959~es évben mindössze 4 feldolgozást kértek a 
fenti alosztálytól elitéltekre vonatkozóan,
Az egyes lefolytatott bonyolult, vagy nagyjelentőségű bűncselekmé
nyek lenyomozása után, ha annak gyanúja merül fel, hogy az ügyben 
szereplő gyanúsított elhallgatott valamely - büntetőjogi értékelés 
szempontjából jelentős - körülményt /: más bűncselekmény elköveté
sét, tettestársat, bűnjeleket, stb. :/ elitélése után hálózati ope
rativ feldolgozás alá kell venni.

I.
Az ilyen feldolgozást a megyei rendőrfőkapitányság útján a BM.ORfK . 
Börtönügyekkel Foglalkozó Alosztályához kell felterjeszteni az 
alábbiak szerint:

a. / Rövid, tartalmas jelentésben rögziteni kell a lefolyta
tott nyomozás eredményét. Meg kell határozni, hogy mi - 
lyen körülmények teszik indokolttá a feldolgozást és azt, 
hogy a feldolgozás mire terjedjen ki, milyen körülménye
ket tisztázzon.

b. / Meg kell határozni, hogy az ügyirat és az ügyben szerep
lő gyanúsítottak - elitéltek - melyik ügyészséghez lettek 
továbbítva,

c. / Amennyiben a felterjesztésben kért feldolgozás közben az
érdekelt rendőri szerv tudomására újabb olyan adatok ke
rülnek, amelyek a feldolgozás irányát érintenék, úgy azt 
haladéktalanul közölni kell az ORFK. Börtönügyekkel Foglal
kozó Alosztályával.
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A BM. ORFK. Börtönügyekkel Foglalkozó Alosztálya az operatív feldol
gozás eredményéről a feldolgozást kérő rendőri szervet részletes tá
jékoztató mellett értesítse.

II.
Az 1959. április 22.-én kiadott 2. sz. utasitásom 9. és lo. pontjá- 
ban meghatároztam a BM. ORFK. Börtönügyekkel Foglalkozó Alosztályától 
kölcsönadható fogdaügynökök kiadását.
A rendőri szervek a fenti utasitás alapján a jövőben ezen fogdaügynö
köket az alábbiak szerint igényelhetik.

a. / Fogdaügynököket Írásbeli felterjesztés alapján lehet kiad
ni. A felterjesztésben rögzíteni kell, hogy milyen bűncse
lekmény vizsgálata során vált szükségessé a fogdaügynök al
kalmazása, milyen az adott őrizeted egyénisége. Meg kell 
jelölni, hogy a kért fogdaügynök milyen szellemi felkészült
séggel, esetleg szakmai ismeretekkel rendelkezzen. Rögzíte
ni kell, hogy milyen osztályhelyzetü ügynök alkalmazásától 
várható inkább eredményesség.

A felterjesztést a megyei rendőrfőkapitányság utján kell a BM. ORFK. 
Börtönügyekkel Foglalkozó Alosztályához felküldeni.

b. / A fogdaügynöki munkára átadásra kerülő ügynököt kizárólag
a börtönben, illetve a rabmunkahelyen szolgálatot teljesí
tő kapcsolattartó nyomozó adhatja át az érdekelt rendőri 
szervnek.

C./ A fogdaügynöki feladatok be-fejeztével visszaszállított ügy
nök átadásával egyidőben az érdekelt rendőri szerv az ügy
nököt tartó nyomozónak adja át a foglalkoztatásáról készí
tett minősítést és az általa készített jelentések eredeti, 
kiértékelt példányát. 
A minősítésnek tartalmaznia kell:

- milyen eredménnyel dolgozott,
- milyen kedvezményekben, vagy jutalomban részesült,
- foglalkoztatása idején nem dekonspirálódett-e?

A minősítést a kapcsolattartó nyomozónak kell elkészíteni és azt a 
közvetlen szolgálati elöljárónak kell láttamoznia.

Az egyes börtönökben és rabmunkahelyeken foglalkoztatott hálózati 
személyek, büntetésük letöltése után gyakran foglalkoztathatók a te
rületileg illetékes rendőri szervek által. A jövőben a szabadult ügy
nökök átadásáról ezen személyek esetleges foglalkoztatása iránt in
tézkedtem,
A jelen utasitásom kiadásával egyidőben hatálytalanítom a BM. ORfK. 
Bűnügyi osztálya által kiadott 8~lo6/1957. sz. utasítást.
B u d a p e s t ,  1959. junius 17.-én.
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