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5/1980. számú

I N T É Z K E D É S E

a BM ORFK nyomozó hatóságai által tiltott határátlépés és 
a hasonló jellegű bűncselekmények miatt eljárás alá vont 
személyek állambiztonsági operatív nyilvántartásba vételéről.

Budapest, 1980. október hó 9.

A tiltott határátlépés és a hasonló jellegű bűncselekmények 
ügyében a felderítő és megelőző intézkedésekről, illetve 
nyomozások elrendeléséről szóló 24/1979. számú belügyminisz
teri utasítás 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján 
- az érintett szervek vezetőivel egyetértésben - kiadom az 
alábbi

I N T É Z K E D É S T

1. A tiltott határátlépés és hasonló jellegű bűncselekmények 
elkövetése miatt, a BM ORFK nyomozó hatóságai az 
általuk büntető eljárás alá vont személyek állambiz
tonsági operatív nyilvántartásba vételéhez a 2. pontban 
a kijelölt nyomozati iratok egy-egy másolati példányát 
- a 4/1980. számú belügyminiszteri utasítás 44/e. pont
jára figyelemmel elkészítve - küldjék meg a büntető el-
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járás alá vont személy állandó lakcíme szerint illetékes 
megyei /budapesti/ rendőrfőkapitányság III/II. osztályá
nak.

Külföldre utazás- és tartózkodás szabályainak kijátszásá
val* külföldön maradó személyek esetén, az utolsó magyar
országi állandó lakcím az irányadó.

2. A kijelölt nyomozati iratok:

- a nyomozást elrendelő határozat,
- a gyanúsított kihallgatásáról készített jegyzőkönyv,
- a nyomozás megtagadásáról, vagy megszüntetéséről szóló 

határozat, ha az elkövetőt a nyomozó hatóság a Btk. 71. §. 
alapján megrovásban részesíti.

- a vádemelési javaslat.

Jogszabály megszegésével külföldön tartózkodó terhelt esetén 
a feljelentésről készült jegyzőkönyvet, nyomozást elrendelő 
határozatot és a vádemelési javaslatot kell megküldeni.

A 2. pontban megjelölt iratokat a nyomozás megtagadása vagy 
befejezése után azonnal, illetve vádemelésre átadással egy
időben kell megküldeni. Ha a kijelölt nyomozati iratokból 
megküldhető iratfajta nem készült, a hiányzó okmány tartal
máról a kisérő átiraton kell tájékoztatást adni.

3. A BM ORFK nyomozó hatóságai által megküldött iratok alap
ján, az illetékes rendőrfőkapitányságok III/II. osztályai
- a vonatkozó szabályok szerint - az eljárás alá vont sze
mélyt vegyék operatív nyilvántartásba.

Gondoskodjanak a jogerős ítéletek beszerzéséről.
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Az ítélet adataival az eljárás alá vont személy opera
tív nyilvántartási kartonját egészítsék ki.

4. A nyilvántartási anyagokat az illetékes rendőr-főkapitányságok
 III/II. osztályai kezelésében lévő vonal 

dosszié mellékleteként kell kezelni.

5. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba. Az intéz
kedést az érintett állománnyal ismertetni és oktatni 
kell.

Baranyai György r. vörgy.
c soportfőnök

Készült: 410 példányban 
Felterjesztve: államtitkár elvtársnak

miniszterhelyettes elvtársaknak 
Kapják: - főcsoportfőnök-helyettesek,

- az ORFK vezetőjének helyettesei,
- BM Titkárság vezetője,
- Határőrség országos parancsnoka, helyettesei, 

Felderítő Osztály vezetője, felderítő alosztályok, 
felderítő csoportok vezetői,

- csoportfőnökök,
- BM Felügyeleti Osztály vezetője,
- BM Belbiztonsági Osztály vezetője,
- BM iskolák parancsnokai,
- ORFK Koordináló, Ellenőrző és Titkársági Osztály 

vezetője,
- ORFK I. Csoportfőnökség osztályvezetői,
- BM III. Főcsoportfőnökség Operatív Koordináló, 

Ellenőrző és Titkársági Osztály vezetője,
- BM III/1,2,3. Osztály vezetői,
- BM III/I, III/II, III/III, III/IV. Csoportfőnökség 

csoportfőnök-helyettesei, osztályvezetői, önálló 
alosztályvezetői,
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- BM Adatfeldolgozó Csoportfőnökség osztályvezetői,
- budapesti, megyei rendőrfőkapitányok, helyetteseik, 

III/II. osztályvezetői,
- budapesti, megyei rendőrfőkapitányságok II/1,2,3. 

osztályok vezetői,
Budapesti Rendőrfőkapitányság II/I-5. Osztály veze
tője,

- járási, városi, kerületi kapitányok,
- tartalék példány /TÜK/

ÁBTL - 4.2 - 65 - 8 - 5/1980 /4


