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A belügym iniszter elvtárs 0018/1965. számú parancsa elren
deli, hogy az operatív feldolgozó m unka előmozdítása érdeké
ben a BM III III. Csoportfőnökségen létre kell hozni az állam 
elleni izgatást megvalósító írásos anyagok központosított nyil
vántartását.

A nyilvántartásban rendezni kell:
a) a korábban elkövetett röpcédulázások, falraírások, név

telen levélterjesztések alapanyagait, fotómásolatait. 
Ezen belül a kéz- és gépírással, illetve sokszorosítási 
eljárással készített alapanyagokat, továbbá a m ár reali
zált ügyek dokum entum ainak m ásolatait;

b) az aktív ellenséges elemek kézírásának, illetve gépírá
sának m intáit.

A m iniszteri parancs alapján a BM III/III. Csoportfőnöksé
gen létrehozott és működő nyilvántartás az állam elleni izga
tást megvalósító írásos anyagok központosított irattára. A ren
delkezésre álló anyagoknak az újonnan keletkezettekkel való 
összevetésével hatékony segítséget nyújt az ism eretlen elkö
vetők körének szűkítéséhez, felkutatásához, azonosításához.

I. fejezet

A központi Gép- és Kézírásm inta Ira ttá r (a továbbiakban 
Ira ttár) tartalm a, szerepe és jelentősége

1. Az ira ttár a 0018/1965. számú BM parancs és ennek alap
ján kiadott BM III/III. csoportfőnöki végrehajtási utasításnak 
megfelelően tartalm azza:

— az állam elleni izgatást megvalósító írásos anyago
kat;

— az állam elleni izgatást megvalósító írásos anyagok 
(röpcédula, falraírás, névtelen levél) készítőinek és 
terjesztőinek felkutatására irányuló intézkedéseket;

— egyéb, állam elleni bűncselekmény gyanúja m iatt 
operatív és előzetes ellenőrzés, bizalmas nyomozás 
során házkutatások és őrizetbe vételek alkalmával 
beszerzett kéz- és gépírásm intákat;
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— az aktív ellenséges és potenciálisan veszélyes sze-
• mélyek kéz- és gépírásm intáit;

— a notóriusan rágalmazó és elmebeteg levélírók írás
m intáit, a velük szemben alkalm azott intézkedése
ket.

2. Az Ira ttá r azáltal, hogy rendelkezésre bocsájtja az előz
m ényt a BM állambiztonsági és rendőri szerveinek, az állam 
elleni izgatást megvalósító írásos anyagok készítői és terjesztői 
felkutatásához nyújt nélkülözhetetlen segítséget.

3. Az Ira ttá rra l szemben tám asztott alapvető követelmé
nyek:

— csak a m iniszteri parancsban és a csoportfőnöki 
utasításban m eghatározott kéz- és gépírásm intákat 
és az állam elleni izgatást megvalósító írásos anya
gokat (ezek fotómásolatát) tartalm azza;

— napra készen történjen a kéz- és gépírásminták, 
valam int az állam elleni izgatást megvalósító írásos 
anyagok képletezése és besorolása.

II. fejezet

Az Ira ttá r  rendszere

4. Az Ira ttá r központosított és a BM III/III-3. Osztály veze
tőjének irányítása alatt áll.

a) Az Ira ttá r képlet szerinti besorolást vezet:

— állam elleni izgatást megvalósító, kézzel íro tt — 
ezen belül: folyóírással, nyom tatott nagybetűkkel 
és tagolt írással készült anyagokról;

— az állam elleni izgatást megvalósító, Írógéppel ké
szült anyagokról;

— az állam elleni izgatást megvalósító írásos anyagok 
tartalm i értékeléséről;

— az aktív ellenséges és potenciálisan veszélyes sze
m élyek kézírásm intáiról;
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— az aktív ellenséges és potenciálisan veszélyes sze
mélyek gépírásm intáiról;

— a notóriusan rágalmazó elmebeteg levélírókról, írás, 
név és lakhely szerinti bontásban.

b) Az Ira ttá r regiszter szerinti k im utatást vezet:

— a kéz- és gépírásm intát adó személy nevéről és sze
mélyi adatairól;

— a gépírásm intákról megyei, helységnév és objektum  
szerinti bontásban.

III. fejezet

Az ira ttárba sorolás módja

5- Az állam elleni izgatást írásos úton kifejtő személyek 
eredm ényes felderítése, azonosítása megköveteli, hogy a minisz
teri parancsban m eghatározott gép- és kézírások a gép- és kéz
írásm inták ira ttárába kerüljenek.

6. A BM állambiztonsági szervek feladata a gép- és kézírá
sokat; gép- és kézírásm intákat eredetben — ellenőrzés és ira t
tárba sorolás céljából — a BM III/III-3. Osztálynak megküldeni.

A megyei (budapesti) rendőr-f3kapitányságok I I I/ I I I.  osz
tályai az állam elleni izgatást írásos úton m egvalósított esemé- 
m cnyeket Adatlapokon jelentik a BM III/III-3. Osztálynak.

.7. A BM III/III-3. Osztály feladata a gép- és kézírások 
ira ttárába sorolásával kapcsolatban:

— képletezni az ellenséges gép- és kézírást;
— ellenőrizni, hogy az adott gép- és kézírásnak van-e 

előzm énye;
— előzmény esetén a küldött gép- vagy kézíráshoz 

csatolni az összes előzmény fénym ásolatát és meg
küldeni az operatív szervnek;

— az esetben, ha nincs előzménye a küldött anyag
nak, arról fénym ásolatot kell készíteni és azt be
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kell sorolni az irattárba. A küldött eredeti anyagot 
vissza kell küldeni az operatív szervnek;

— a szakalosztály birtokába kerü lt anyagokról A dat
lapot tölt ki és gondoskodik kódolásáról;

— a képletrendszer felhasználásával kiküszöbölni, hogy 
azonos személytől származó anyag készítőjének ku
tatását az operatív szervek párhuzamosan, egymás 
tud ta  nélkül ne végezzék.

8. Az Ira ttá r anyagait szakértői vélemény(ek) nélkül bizo
nyítékként felhasználni tilos!

9. Eljárás párttagok, párthatáskörbe tartozó személyek gép- 
és kézírásának ira ttárba  sorolása alkalm ával:

a) a 008/1966. számú BM utasítás szerint kell eljárni.

b) Az utasításban jelölt pártszervek hatáskörébe nem ta r
tozó MSZMP-tagok gép- és kézírásának ira ttárba  soro
lása kapcsán:

— az esetben, ha írásos úton tö rtén t izgatást, rágal
m azást stb. párttag  követte el, a bizonyítékok egy
idejű rendelkezésre bocsátásával tájékoztatni kell 
az illetékes megyei, illetve budapesti, kerületi párt- 
bizottság első titkárát.

Ezt követően az illetékes pártfórum  döntésétől függően:

— ha a személy párttag  marad, gép- és kézírása nem 
sorolható irattárba,

— am ennyiben a pártból kizárják, gép- és kézírását 
ira ttá rba  kell sorolni.

c) Ha az operatív szervek a m ár nyilvántartásban sze
replő gép- és kézírás tulajdonosát felderítik és tudo
m ást szereznek arról, hogy az párttag, kötelesek azon
nal intézkedni a m iniszteri utasításban előírtak szerint.
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IV. fejezet

Az Ira ttá r  felhasználásának módja

10. Előzm énykutatás kérés és válaszadás:

a) Az Ira ttárban  előzm énykutatást az állambiztonsági 
nyilvántartóban priorálásra jogosult szervek és veze
tők kérhetnek.

b) Előzm énykutatás kérés írásbeli kérelem, illetve írás- 
kutató-lapon történik

11. Irattárból való tö rlés:

Az Ira ttárban  szereplő, vagy a folyamatos operatív és elő
zetes ellenőrzés, bizalmas nyomozás során ism ertté vált elkö
vetők közül törölni kell:

a) m eghaltakat,

b) azokat a személyeket, akik kom prom ittáltságuk elle
nére az illetékes pártbizottság döntése alapján MSZMP- 
tagok m aradnak,

c) a 14 éven aluliakat.

12. Ira ttári statisztikai adaszolgáltatás:

A BM III/III-3. Osztály a központi és megyei szervek által 
m egküldött adatlapok és havi jelentések alapján negyedéven
ként összegező kim utatást készít:

— a röpcédula szórás esetéről, helyszínéről és a darab
számáról, a röpcédula jellegéről és esetleges előz
ményéről,

— a firkálás esetéről, helyszínéről és darabszámáról, 
a firkálás jellegéről és esetleges előzményéről,

— a névtelen levelek számáról, jellegéről és esetleges 
előzményéről,

— a zászlótépések helyéről és darabszámáról,
— az emlékmű rongálások helyéről és darabszámáról,
— az ügyben végrehajto tt intézkedésekről és az érin

te tt személyek számáról,
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13. Az ira ttá ri rendszerbe sorolás eszközei:
a) Adatlapok

— 1. sz. Adatlap: röpcédula terjesztés (1. sz. melléklet)
— 2- sz. Adatlap: névtelen levél (2. sz. melléklet)
— 3. sz. Adatlap: firkálás jelentésére (3. sz. melléklet)

b) íráskutató-lap
— az állam elleni izgatást megvalósító írásos anya

goknak az Ira ttárban  történő ellenőrzésére.

14. Konspirációs és biztonsági intézkedések:
a) Az Ira ttárban  előzm ény-kutatást kizárólag az oda ki

nevezett operatív tisztek végezhetnek.
b) Az Ira ttárban  levő anyagokat vasráccsal ellátott helyi

ségben kell őrizni.

Budapest, 1975. március 14.

SZIGETVÁRI ÁRPÁD s. k.
rendőr alezredes,

BM III III-3. Osztály vezetője

Kapják: államtitkár,
miniszterhelyettesek,
II. és III. főcsoportfőnök-helyettesek,
IIl/l., III/II., III/III. III/IV. csoportfőnökök, 
helyetteseik és osztályvezetők, 
felügyeleti csoportfőnök,
III. Főcsoportfőnökség önálló osztályvezetői,
Rendőrtiszti Főiskola parancsnoka,
BM Nyilvántartó Központ vezetője, 
budapesti, megyei rendőr-főkapitányságok vezetői, 
állambiztonsági helyetteseik, III II. és III/III. osztályvezetők, 
Belbiztonsági Osztály vezetője,
Határőrség Felderítő Osztály vezetője,
BM Nyilvántartó Központ 1. Osztály vezetője,
III/l. Osztály vezetője,
III/III. Csoportfőnökség alosztályvezetői.

Készült: 170 példányban
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A M INŐSÍTÉS ME&SZŰN* 
az 1995. évi LXV. tv. 28. §-á^  

i'igyeh'VBvcteS

III/III. Osztálya

1. számú melléklet

SZIGORÚAN TITKOS! 

J
Nytsz.: K—1 /..................... /1 9 7 ..

H— 1 /..................... /197. .

Beküldési hi.: minden hónap 28. 

írógéppel töltendő ki!

1. számú ADATLAP
(Röpcédula)

A bűncselekmény leírása:

Az elkövetés helye: ......................................................................útvonala:

.........................................................  ideje: ___

A röplapok szám a: .......................  m érete:

szövege: ................................................................

hó

anyaga:

óra.

Az előállítás eszközei: guminyomda, írógép, golyóstoll, ceruza, ecset, egyéb eszköz:

írásm ód: folyóírás; tagolt írás; kis, vagy nagy nyom tatott betűvel.

A terjesztés m ódja: szórás, postai úton, kifüggesztéssel, egyéb módon: .............

A rendkívüli esem énynek van-e előzménye: (adatlapszám) ......................................

A felfedező neve: .......................................................................................................... kora:

foglalkozása: .............................................................. kinek jelezte: ..................................

Intézkedések:

A helyszínrögzítés módjai: 

E re d m é n y e :..........................

BM 73. e. — 5517
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Történt-e nyomozási kísérlet: ................................ Eredm énye: ................................................................

A nyomozás e lre n d e lv e :...............é v ..........................................  hó ........... nap. Ügydosszié nyitás:

...............é v ...................................... h ó ............. nap. Száma: ...........................................................................

Fedőneve: ....................................

Nyílt nyomozati intézkedések:

O peratív ' intézkedések:

Milyen társszervekkel működtek együtt:

Az inkrim inált anyag — eredetiben, fotómásolatban — m eg k ü ld v e ...............é v ..........................hó

........... nap.

Realizálás:

Tettes(ek): név: ......................................................... születési helye: ............................................................

év: ............... foglalkozás: ....................................  lakhely: .........................................................................

.........................................................  iskolai végzettség: ....................................  pártállás: .......................

volt-e büntetve: ............................m iért: ...........................................................................................................

Az ügy befejezésének módja: ............................................................................................................................

ideje: ...............év ....................................... h ó ...........nap. Büntetési t é t e l : ...............................................

A bűncselekmény in d í té k a i: ................................................................................................................................

Az elkövető kézírása megküldve: ............... év ........................................  hó ...........nap.

M egjegyzések:

Kelt: .................................................. .................................
aláírás

ÁBTL - 4.2 - 80 - 1194/1975 /II



A MINŐSÍTÉS PStíGSSJOSflP 
az 199 1 tv. 28. §-ár»

2. számú melléklet 

SZIGORÚAN TITKOS!

N ytsz.: K— 2 / . . i ................/1 9 7 ..

H—2 /..................... /1 9 7 ..

Beküldési hi.: minden hónap 28. 

Írógéppel töltendő ki!

2. számú ADATLAP
(Névtelen leveles)

A bűncselekmény leírása:

Címzett: ....................................................................................................................................................................

Feladó: ......................................................................................................................................................................

A láírás: .....................................................................................................................................................................

A feladás kelte és helye: ....................................................................................................................................

A levél ta r ta lm a : .....................................................................................................................................................

Milyen íróeszközt használtak: ...........................................................................

írásm ód: folyóírás; tagolt írás; kis, vagy nagy nyom tatott betűkkel.

A rendkívüli eseménynek van-e előzménye: (adatlapszám) ...................

Hogyan kerü lt a birtokunkba: beszolgáltatás, „K ” ellenőrzés.

A beszolgáltató neve, lakcíme: .........................................................................

Intézkedések:

A címzett szerepel-e nyilvános névjegyzékben: (sajtóban, rádióban stb.): 

Milyen szakértőket vontak b e : ............................................................................ .
BM  73. 8. — 5517

ÁBTL - 4.2 - 80 - 1194/1975 /12

B M ..................................................RFK

III/III. Osztálya

1L



Eredm énye: .............................................................................................................................................................

A nyomozás e lren d e lv e :............... é v ..........................................  hó ........... nap. Ügydosszié nyitás:

...............é v ...................................... h ó ............. nap. Száma: ...........................................................................

Fedőneve: ................................................................................................................................................................

N yílt nyomozati intézkedések: .........................................................................................................................

O peratív intézkedések:

Milyen társszervekkel m űködtek együtt:

Az inkrim inált anyag — eredetiben, fotómásolatban — m e g k ü ld v e ...............é v ..........................hó

........... nap.

Realizálás:

Tettes(ek): név: ......................................................... születési helye: ............................................................

év: ............... foglalkozás: ....................................  lakhely: .........................................................................

.........................................................  iskolai végzettség: .................................... pártállás: ..........................

volt-e büntetve: ............................ m iért: ........................................................................................................

Az ügy befejezésének módja: ............................................................................................................................

ideje: ...............év ....................................... h ó ...........nap. Büntetési t é t e l : ...............................................

A bűncselekmény in d íté k a i:................................................................................................................................

Az elkövető kézírása megküldve: ...............  év ........................................  hó ........... nap.

M egjegyzések:

Kelt: .................................................. ............................
aláírás
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BM

III/III. Osztálya

*■ . j  á r  ív 3. számú melléklet 

SZIGORÚAN TITKOS 1

Ny tsz.: K—3 / ..................... /197 ..

H—3 /..................... /197. .

Beküldési hí".: minden hónap 28. 

írógéppel töltendő ki!

3. számú ADATLAP
(Falraírásos)

A bűncselekmény leírása:

Az elkövetés helye: .........................................................................................................................  útvonala,

objektum: .................................................................................................................................................................

.......................................................  ideje: ...........  é

Pontos szöveg: (helyesírási hibákkal együtt)

hó nap

A betű, vagy rajzolt m érete: ..................................  darabszáma: ................................

földtől: ...............  m ilyen íróeszközt használtak :.......................................................................

írásm ód: folyóírás; tagolt írás; kis vagy nagy nyom tatott betűvel.

A rendkívüli esem énynek van-e előzménye: (adatlapszám) ................................................

A felfedező neve: ..................................................................................................................  kora

foglalkozása: .............................................................  kinek jelezte: ..........................................

Intézkedések:

A szöveg, vagy rajzolat rögzítésének módja: fotózva, csak törölve, eredetiben biztosítva,

egyéb módon: .........................................................................................................................................................

Szakértők a lk a lm azása :........................................................................................................................................

Eredménye:
BM  73. 8. — 5517
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A nyomozás e lren d e lv e :............... é v ..........................................  hó ........... nap. Ugydosszié nyitás:

...............é v ...................................... h ó .............nap. Száma: ...........................................................................

Fedőneve: ................................................................................................................................................................

N yílt nyomozati intézkedések: .........................................................................................................................

Operatív intézkedések: .........................................................................................................................................

.................................... ......................................................................T

Milyen társszervekkel működtek együtt:

Az ügyben melyik szerv folytat nyomozást: ..............................................................................................

Az inkrim inált anyag — eredetiben, fotómásolatban — m eg k ü ld v e ...............é v ..........................hó

........... nap.

Realizálás:

Tettes(ek): név: ......................................................... születési helye: ............................................................

év: ...............  foglalkozás: ....................................  lakhely: .........................................................................

....................................................... .. iskolai v ég z e ttség :.................................... p á r tá l l á s : ..........................

volt-e büntetve: ...........................  m iért: ........................................................................................................

Az ügy befejezésének módja: ............................................................................................................................

i d e j e : ...............é v .......................................  h ó ...........nap. Büntetési t é t e l : ...............................................

A bűncselekmény in d í té k a i: ................................................................................................................................

Fk. elkövető esetén a szülők foglalkozása: ..................................................................................................

politikai e lő é le tü k :.................................................................................................................................................

Az elkövető kézírása m egküldve: ............... év ...........................................  h ó ...........nap.

Megjegyzések:

Kelt: ................................................. .................................
aláírás
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4. számú m elléklet

SZIGORÚAN TITKOS!

Csak a BM III/III-3. Osztálynak kfildhető!

kérő szerv op. tiszt tel. sz.

ÍRÁS KUTATÓ-LAP
1. Név:

Születési év: hely:

Anyja n e v e : ...............................................................

Lakhely: ...................................................................

2. Ism eretlen személynél hol kéri az ellenőrzést?

— ellenséges tartalm ú anyagokban
— kézírás nyilvántartásban
— gépírás nyilvántartásban
— elmebeteg nyilvántartásban
— mely szarv ellenőrzése alatt áll, illetve állt
— egyéb: ...............................................................

íráskeresés esetén (2. pont) az eredeti anyagot mellékelni kell!

Kelt: ....................................  19....................................h ó ............. nap

osztályvezető
A kívánt szöveg aláhúzandó!

P. H.
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