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 A BELÜGYMINISZTÉRIUM 
 ADATFELDOLGOZÓ CSOPORTFŐNÖKÉNEK 

3/1982. számú 
I N T É Z K E D É S E  

az Egységes Gépi Prioráló Rendszerben a lekérdezések, válaszadá
sok, értesítések rendjét szabályozó, a BM Információfeldolgozó és 
Felügyeleti Csoportfőnök 02/1974. számú utasítása módosításáról. 

Budapest, 1982. november 8 -n. 

A BM Információfeldolgozó és Felügyeleti Csoportfőnökének - a BM 
Adatfeldolgozó Csoportfőnök 2/1978. /VI.14./ számú intézkedésével 
módosított - 02/1974. /IV.8./ számú utasítása a priorálásokkal 
és az arra adott gépi válaszokkal összefüggő adatforgalom gyorsí
tása, a priorálás munkafolyamatának további egyszerűsítése érde
kében az alábbiak szerint módosul:

1 .  Az EGPR "Belső használatra" minősítésű "A", "B", "C" és "T" 
betűjelű nyilvántartásaiban, adattáraiban a priorálás a nyílt J adatátviteli hálózaton történik. 

2. Az utasítás I. fejezet 2. pontjának bevezető mondata helyébe 
a következő rendelkezés lép:
"A "Kérdőjegy"-ek kitöltése:
A "Kérdőjegy”-et írógéppel, vagy kézzel, nyomtatott nagy be
tűkkel kell kitölteni az alábbiak figyelembevételével:"

3. Az Utasítás I. fejezet 2/i pontja helyébe a következő rendel
kezés lép:
"Aláírás
A "Belső használatra" minősített "Kérdőjegy" esetében a lekér
dezésre jogosult beosztott aláírása, a szigorúan titkosnak, 
vagy ennél magasabban minősített lekérdezés esetén az engedé
lyezésre jogosult vezető aláírása és az adatkérő szerv hivata
los bélyegzőjével való ellátása."
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4. Az Utasítás I. fejezet 3. pontjának második bekezdése helyé
be a következő rendelkezés lép:

"A "Csoportos kérdőjegy" fejrészén szerepelnie kell a szerv 
megnevezésének, a lekérdező beosztott nevének, a titkosság 
fokának. Fel kell tüntetni továbbá az adatkérő személyi kód
ját és a lekérdezés célját. A lekérdezett személyek adatainak 
jól áttekinthető, listaszerű felsorolása után meg kell adni a 
nyilvántartások, adattárak betűjelét, melyekből az ellenőrzést 
kérik. A listát a legmagasabb titkossági foknak megfelelően a 
2/i. pontban meghatározott jogosultsággal rendelkezőnek kell 
aláírni. A továbbiakban annak kezelése megegyezik az egyéni 
"Kérdőjegy"-ekével. /1/b. számú melléklet/"

5. Az Utasítás I. fejezet 4/b pontja helyébe a következő rendel
kezés lép:

"Az aláírt "Kérdőjegy"-eket gyűjtőtasakokban, a "Belső haszná
latra" és a szigorúan titkosnak, vagy ennél magasabban minő
sítetteket külön kezelve kell az összegyűjtésre kijelölt ügy
kezelőnek átadni - alegységenként, darabszám szerint, átadó 
könyvben történő bejegyzés és aláírás ellenében. Az ügykezelő 
a naponta beérkezett "Belső használatra" minősítésű "Kérdő
jegy "-eket a nyílt adatátviteli végpont kezelőjének adja át.

A szigorúan titkos, vagy ennél magasabb minősítésű "Kérdő- 
jegy"-eket a rejtjeles adatátviteli hálózaton történő for
galmazás céljából az adatátviteli alközpont kezelőjének to
vábbítja . /9.sz. melléklet/"

6. Az Utasítás I. fejezet 4/c pontja helyébe a következő rendel
kezés lép:

"Az adatátviteli alközpontok és a BM Adatfeldolgozó Csoport- 
főnökség Rendszerfejlesztő és Gépi Adatfeldolgozó Osztály
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/a továbbiakban: GAO/ adatátviteli központja között a szi
gorúan titkos, vagy ennél magasabb minősítésű adatok forgal
mazása - kötelező rejtjeles összeköttetéssel - az alközpont 
kezelők munkájának ellátására vonatkozó utasítások szabályoz
zák. A "Belső használatra" minősítésű adatok forgalmazását a 
BM Adatfeldolgozó Csoportfőnök által kiadott munkahelyi uta
sítás szabályozza."

7. Az Utasítás II. fejezet 1. pontjának bevezető mondata helyé
be a következő rendelkezés lép:

"A lekérdezésre adott válaszok
A GAO adatátviteli központja a lekérdezésekre adott gépi vá
laszokat minősítésük szerint elkülönítve adja vissza az adat- 
átviteli alközpontoknak. Az alközpontok a "Belső használatra" 
minősítésű választételeket nyílt adatátviteli hálózaton továb
bítják az adatátviteli végpontoknak."

8. Az Utasítás II. fejezet 2/a és 2/b pontjában az "adatátviteli 
alközpontkezelő" meghatározást a "végpontkezelő"-vei egészítem 
ki, míg a 2/b és 2/c pontban a "titkos ügykezelő" meghatáro
zást a "kijelölt ügykezelő"-re módosítom.

9. Az utasítás II. fejezet 2/b pontja helyébe a következő ren
delkezés lép:

"A járási, városi, kerületi és vízirendészeti rendőrkapitány
ságok és más kihelyezett belügyi szervek géptávíró állomásai, 
mint adatátviteli végpontok, és a területileg illetékes me
gyei /budapesti/ rendőr-főkapitányságok adatátviteli alköz
pontjai, valamint a GAO adatátviteli központja között, a 
"Belső használatra" minősítésű lekérdezések és válaszok for
galmazására a nyílt géptávíró összeköttetéssel 1983. január 
1-től nyílik lehetőség."
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10. Az Utasítás 2. és 3. sz. mellékletében a "Szolgálati haszná
latra" megnevezéseket a "Belső használatra" módosítom.

11. Az 5. sz. melléklet harmadik bekezdése a következőkkel egé
szül ki:

"A Júlia-Julianna; Zsuzsa-Zsuzsanna típusú neveknél mind
kettőt fel kell tüntetni a "Kérdőjegy"-en."

12. Az Utasítás 9. sz. mellékletében a "Megjegyzés" rovat a kö
vetkezőkkel egészül ki:

"A nyílt és titkos forgalmazást külön-külön átadókönyben 
 kell vezetni."

13. Az intézkedést a személyi állománnyal ismertetni, a felada
taik ellátásában közvetlenül érintetteknek oktatni kell.

14. Az intézkedés 1983. január 1-én lép hatályba.

Baranyai 
r. vezérőrnagy

Készült: 1340 példányban
Kapják : 65-8-2/1978. sz. elosztó szerint
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