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I. fejezet

A Belügyminisztérium Nyilvántartó Központ feladatai

1.  A Belügym inisztérium  N yilvántartó Központja (a továb
biakban: BM. Ny. K.) a belügym iniszter első helyettesének alá
rendelt központi szerv, mely a Belügym inisztérium  szervezeti 
tagozódásában m eghatározott helyének és kötelezettségének 
m egfelelően:

-  jogszabályok, parancsok, utasítások és szabályzatok 
alapján nyilvántartja  az állambiztonsági, bűnügyi, 
az igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti (a 
továbbiakban: igazgatásrendészeti) tevékenység 
segítése érdekében szükséges -  m eghatározott sze
m élyekre, tárgyakra, gépjárm űvekre, bűncselekmé
nyekre, továbbá a BM -szervek hálózatára vonatkozó 
-  adatokat, nyilvántartásait az előírásoknak meg
felelően naprakészen vezeti;

-  központosított nyilvántartásaival, folyam atos adat
szolgáltatással, krim ináltechnikai és egyéb nyilván
tartási eszközökkel segíti a BM. állambiztonsági, 
bűnüldöző, igazgatásrendészeti szerveinek megelőző, 
felderítő m unkáját;

-  az állambiztonsági, bűnügyi, igazgatásrendészeti 
tevékenység -  nyilvántartásban kim utatható  -  
tendenciáinak mérésével, ezek jelzésével segíti a 
Belügyminisztérium  felső vezetőit elhatározásaik 
kialakításában;

-  a büntetőeljárásban részt vevő szervekkel együtt
működve biztosítja a nyilvántartásokban a törvé
nyesség érvényesülését és erősítését, szakirányítást, 
felügyeletet és ellenőrzést gyakorol a BM -szervek 
állambiztonsági, bűnügyi, igazgatásrendészeti fel-
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adataihoz kapcsolódó nyilvántartási és adatszolgál
tatási tevékenysége felett.

2. Fő feladatainak végrehajtása során:
a) folyamatos, gyors és pontos adatszolgáltatást teljesít:

-  a BM. állambiztonsági, bűnügyi, igazgatási és rendé
szeti szervei részére igényeiknek és jogosultsági 
körüknek megfelelően;

-  jogszabályokban m eghatározott módon és m érték
ben az állami, társadalm i, gazdasági szervek, vala
m int az állampolgárok részére;

b) a központosított nyilvántartás adatai alapján a háló
zatra, egyes személyekre, eseményekre, bűncselekmé
nyekre vonatkozó adatokat figyelem mel kíséri, a kim u
tatható  tendenciákról a BM. felső vezetőit és az illeté
kes szerveket -  az operatív beavatkozás elősegítése 
érdekében -  tájékoztatja;

c) a nyilvántartásra vonatkozó politikai, jogpolitikai, ope
ratív  és ügyviteli követelm ények gyakorlatban történő 
egységes, illetve sajátos érvényesülése érdekében ellátja 
az állambiztonsági, bűnügyi, igazgatási és rendészeti 
nyilvántartások elvi irányítását és szakfelügyeletét;

d) az illetékes parancsnokokkal együttm űködve biztosítja, 
hogy a jogszabályokban, parancsokban, utasításokban 
és szabályzatokban m eghatározott szem élyeket és ada
tokat vegyenek nyilvántartásba, illetve a nyilvántar
tásba vételek és törlések m egalapozottak legyenek. 
Szükség esetén a belügyi szervek figyelm ét felhívja az 
adatok többirányú ellenőrzésére;

e) biztosítja a BM. Ny. K. és szerveinél irattározott poli
tikai, operatív, történelm i értékű anyagok egységes, 
korszerű tárolását és kezelését, ennek alapján elősegíti 
az elemző és kutatóm unka tervszerűségét, az adatok 
sokoldalú hasznosítását;

f) általánosítja a korszerűbb, egyszerűbb és hatékonyabb 
nyilvántartási gyakorlatot, fe ltárja  és m egszünteti az 
indokolatlan átfedéseket, párhuzamosságokat. Kezde
ményezi a BM. nyilvántartó  szerveinek korszerű nyil
vántartási eszközökkel való ellátását;
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g) biztosítja az állam- és szolgálati titko t képező közpon
tosított nyilvántartási iratoknak, adatoknak a titkos 
ügykezelési és nyilvántartási szabályzatok szerinti 
kezelését, őrzését.

3. A nyilvántartó  m unka eredm ényessége és hatékonysága, 
a törvényesség következetes érvényesítése érdekében a BM. 
Ny. K. szorosan együttm űködik a Belügym inisztérium  állambiz
tonsági, bűnügyi, igazgatásrendészeti, valam int az igazságügyi 
(bírósági és ügyészségi) szervekkel.
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II. fejezet

4. A BM. Ny. K. szervezeti felépítése:

a) Állambiztonsági Operatív N yilvántartó Osztály (1. Osz
tály);

b) Bűnügyi N yilvántartó Osztály (2. Osztály);

c) Lakcím- és K özlekedésnyilvántartó Osztály (3. Osztály);

d) BM. Ny. K. Törzs.

A) Állambiztonsági Operatív Nyilvántartó Osztály:

5. N yilvántartja:
a) akiket a BM. állambiztonsági szervei a M agyar Nép- 

köztársaság állami és társadalm i rendje ellen elkövetett 
ellenséges politikai tevékenységük, m agatartásuk m iatt 
ellenőrzés, bizalmas nyomozás a la tt tarto ttak , vagy 
tartanak ;

b) a konspiráltan körözötteket;

c) a vizsgálati eljárás alá vontakat;

d) akiket a bíróság politikai bűncselekm ények m iatt 
e líté lt;

e) akikre vonatkozóan a BM. állambiztonsági szervei fel- 
szabadulás előtti ellenséges, fasiszta, antidem okratikus 
m agatartásuk, tevékenységük, állásuk, tisztségviselé
sük m iatt kom prom ittáló, vagy terhelő adatokkal ren 
delkeznek, és ellenőrzésük, figyelem mel kísérésük 
állambiztonsági érdekből szükséges;

f) az állami, társadalm i rendre veszélyes elemeket, és a 
politikai bűncselekm ények m iatt a Btk. 60. §., illetve a 
büntetőeljáráson kívül alkalm azott rendőrhatósági 
figyelm eztetésben részesített személyeket;

g) a még fel nem deríte tt ism eretlen tettesek által elkö
vete tt nagyobb társadalm i veszélyességű politikai bűn
te tteket;

h) az ellenséges, gyanús bel- és külföldi címeket;

A Belügyminisztérium NyiIvántartó Központ szervei és feladatai
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i) az állambiztonsági szervek által figyelőztetett szemé
lyeket;

j) ny ilván tartja  továbbá az állambiztonsági szervek háló
zatát, azok operatív szempontból legfontosabb kapcso
latait, a konspirált és találkozási lakásokat, azok lega
lizálóit, illetve tulajdonosait, valam int a reájuk  vonat
kozó anyagokat.

6. Őrzi, rendszerezi, kezeli:

-  az állambiztonsági szervek által kizárt hálózati sze
mélyek anyagait;

-  a BM. állambiztonsági szervek operatív és vizsgálati 
m unkája során keletkezett iratokat;

-  a felszabadulás előtti időkre vonatkozó irattározott 
anyagokat;

-  a történelm i, politikai és operatív értékű bizalmas 
okmányokat, dokum entációkat azok jellege, tárgya 
és tém aköre szerint.

7. A BM. állambiztonsági szerveinek illetékes vezetőivel 
együttm űködve ellenőrzi:

a) az állambiztonsági szervek részére parancsokban, u ta
sításokban és szabályzatokban m eghatározott adatszol
gáltatási kötelezettségek határidőre történő teljesítését;

b) a nyilvántartásba vételek, adatmódosítások, adatkiegé
szítések, a nyilvántartásból való törlések jogszerűségét, 
m egalapozottságát;

c) a személyek -  kom prom ittáltságától függő -  további 
nyilvántartásának indokoltságát, az alapnyilvántartás
ból kutatónyilvántartásba, vagy fordítva történő áthe
lyezését és törlését, illetve kezdeményezi ezeket;

d) az adatszolgáltatás pontosságát, megbízhatóságát.

Az észlelt hibák m egszüntetése érdekében az illetékes 
parancsnok útján  intézkedik.

8. Nyilvántartásaiból, adattáraiból, irattáraiból az arra 
jogosultak részére folyam atosan:
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-  adatszolgáltatást teljesít;

-  hatáskörén belül betekintést engedélyez az általa 
őrzött okmányokba;

-  m eghatározott személyekről, ügyekről összefoglaló 
jelentést készít.

9. Az állambiztonsági m unka nyilvántartási adatok alapján 
észlelhető tendenciáinak jelzése érdekében a központosított 
nyilvántartásokban elemzéseket végez és m egállapításait jelenti 
az illetékes vezetőknek.

Időszakos jelentéseket, értékeléseket készít:

-  a bizalmas nyomozás, ellenőrzés alá vontak opera
tív nyilvántartási helyzetéről;

-  az állambiztonsági szervek hálózatának számszerű
ségéről, összetételéről, főbb tevékenységének és 
foglalkoztatásának alakulásáról;

-  a nyilvántartással összefüggő egyéb kérdésekről.

10. A nyilvántartás fejlesztése, korszerűsítése körében az 
illetékes vezetőkkel együttm űködve biztosítja:

a) a szervek nyilvántartásainak az Állambiztonsági Opera
tív  N yilvántartó Osztály központi nyilvántartásaival 
összhangban történő fejlődését, m űködését;

b) az állambiztonsági nyilvántartásokban szereplők ada
tainak gépi adathordozókra való felvételét, kiegészíté
sét, helyesbítését;

c) az állambiztonsági nyilvántartásokra, m ódosításokra 
vonatkozó javaslatok elkészítését, véleményezését.

11. Ellenőrzi, segíti:

-  az állambiztonsági csoportfőnökségek, önálló osztá
lyok;

-  a megyei állambiztonsági szervek;
-  a Határőrség Felderítő Osztály;
-  a BM. Belbiztonsági Osztály

nyilvántartó inak m unkáját, nyilvántartási feladatainak végre
hajtását.

10



B ) Bűnügyi Nyilvántartó Osztály:

12. N yilvántartja:

a) a jogerősen elítélt, figyelm eztetésben (Btk. 60. §.), neve
lőintézkedésben részesített, rendőrhatósági felügyelet, 
kitiltás hatálya alatt álló, valam int egyes súlyosabb 
társadalm i veszélyességű szabálysértésért elm arasztalt 
személyeket, a jogszabályokban m eghatározott ideig;

b) a közbiztonságra veszélyes elemeket, a határozattal 
elrendelt operatív feldolgozásokat, valam int -  a bíró
sági eljárás befejezéséig -  a súlyosabb társadalm i 
veszélyességű bűntett m iatt eljárás alá vont szemé
lyeket;

c) a rendőri szervek által veszélyes bűnözővé nyilvánított 
személyeket;

d) bűnelkövetési módszerük, személyleírásuk, különös 
ism ertető jelük, ál- és gúnynevük szerint a veszélyes 
bűnözőket és azon személyeket, akiknek bűnism étlő 
m agatartásával számolni lehet, továbbá a még fel nem 
derített ism eretlen tettesek által elkövetett nagyobb 
társadalm i veszélyességű bűntetteket (modus operandi 
ny ilván tartás);

e) a bűnügyi nyomozó szervek hálózatát, azok operatív 
szempontból legfontosabb kapcsolatait, a konspirált és 
találkozási lakásokat, azok legalizálóit, illetve tulajdo
nosait, valam int a reájuk  vonatkozó anyagokat;

f) a rendőri szervek által környezettanulm ányozott sze
m élyeket;

g) az országosan körözött szem élyeket és az egyedi sajá
tosságokkal rendelkező körözött tárgyakat, valam int az 
ism eretlen személyazonosságú holttesteket.

13. Őrzi, rendszerezi, kezeli:

-  a politikai és köztörvényes bűncselekm ények m iatt 
őrizetbe vett és előzetes letartóztatásba helyezett 
személyek ujjnyom at- és fényképgyűjtem ényeit, az 
ism eretlen bűnelkövetők helyszíni ujjnyom ait;
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-  a használt cikkek felvásárlását végző kereskedelm i 
egységeknél értékesített egyedi azonosításra alkal
mas tárgyak adatait;

-  a bűnügyi szervek operatív és vizsgálati m unkája 
során keletkezett egyes okmányokat.

14. A bűnügyi nyomozó szervek vezetőivel együttm űködve 
ellenőrzi:

a) az adatszolgáltatási kötelezettség parancsokban, u tasí
tásokban előírt határidőre történő teljesítését;

b) az adatszolgáltatás pontosságát, megbízhatóságát;

c) a nyilvántartásba vétel, adatmódosítás, adatkiegészítés, 
nyilvántartásból törlés (kizárás) jogszerűségét, meg
alapozottságát;

d) a személyeknek a társadalom ba való beilleszkedésétől, 
m agatartása alakulásától és személyi körülm ényeiktől 
függő további nyilvántartásának indokoltságát, kezde
ményezi törlésüket, vagy más nyilvántartásba történő 
áthelyezésüket.

Az észlelt hibák m egszüntetése érdekében az illetékes 
parancsnok ú tján  intézkedik.

15. Nyilvántartásaiból, adattáraiból, irattáraiból az arra jogo
sultak részére folyam atosan:

-  adatszolgáltatást teljesít;
-  betekintést engedélyez az általa őrzött okmányokba;
-  m eghatározott személyekről, ügyekről gyors infor

mációt ad, vagy összefoglaló jelentést készít;
-  jogszabályokban m eghatározott módon és m érték

ben adatokat szolgáltat állami, társadalm i szervek 
és intézm ények részére.

16. A BM. illetékes vezetőinek utasítására, vagy saját kezde
ményezésére -  nyilvántartásai alapján -  a bűnügyi m unka 
bizonyos tendenciáiról, a tapasztalt gyakorlatra vonatkozóan 
jelentéseket készít és szignalizál az illetékes szerveknek.

Időszakos jelentéseket készít:

-  a bűnügyi és operatív nyilvántartás helyzetéről;
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-  a bűnügyi nyomozó szervek hálózatának számáról, 
összetételéről, foglalkoztatásának alakulásáról;

-  a nyilvántartással összefüggő egyéb kérdésekről.

17. Szerkeszti a körözések segédleteit (Körözési Értesítő, 
Körözési M utató, Körözési Tájékoztató, a veszélyes bűnözők 
adatait tartalm azó névmutató) és ezekkel ellátja a büntetőeljá
rásban részt vevő szerveket (rendőrség, ügyészség, bíróság).

18. Daktiloszkópiai ny ilvántartást vezet, azonosításokat foly
ta t és szakértői tevékenységet lát el.

19. A bűnüldöző szervek igényeinek megfelelően -  konspi
ra tiv  és nyílt körözések céljára -  m ozaikportrét készít.

20. A nyilvántartás fejlesztése, korszerűsítése körében az 
illetékes vezetőkkel együttm űködve biztosítja:

a) a szervek nyilvántartásainak a Bűnügyi N yilvántartó 
Osztály központi nyilvántartásaival összhangban tör
ténő fejlődését, m űködését;

b) a bűnügyi nyilvántartásokban szereplők adatainak 
gépi adathordozókra való felvételét, kiegészítését, 
helyesbítését;

c) a bűnügyi nyilvántartásokra, módosításokra vonatkozó 
javaslatok elkészítését, véleményezését.

21. Ellenőrzi, segíti a rendőrfőkapitányságok bűnügyi nyil
vántartó inak m unkáját, a nyilvántartási feladatok végrehajtását.

C) Lakcím- és Közlekedésnyilvántartó Osztály:

22. N yilvántartja:
a) az ország területén  élő, személyi igazolvánnyal ellátott 

m agyar állampolgárokat, fényképet, személyi és egyéb 
adatokat tartalm azó „adatlapon” . Ehhez kapcsolódóan 
folyam atosan vezeti a személyi igazolvánnyal ellátott 
állampolgárok:
-  anyakönyvi adataiban bekövetkezett változásokat;
-  állandó és ideiglenes lakcímeit;
-  m agyar állampolgárság kötelékéből történő elbocsá

tását, állampolgárságától való megfosztását, vissza
honosítását;
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-  legálisan kiutazók hazatérés-m egtagadását, illegális 
külföldre távozását, külföldről való végleges vissza
térését;

-  szabadságvesztés büntetésének megkezdését és 
idejét;

-  személyi igazolvánnyal tö rtén t ellátása, illetve lak
cím bejelentése időpontjában fennálló családi, m un
kahelyi és egyéb adatait, 14 éven aluli gyerm ekeit;

-  a BM. és a büntetőeljárásban részt vevő más szer
vek által, különböző okok alapján figyelőztetett 
személyeket.

b) az 1945 óta kiadott személyi igazolványokat betűjel
zés és sorszám szerint;

c) a gépjárm űvezetői engedéllyel rendelkező személyeket, 
valam int azok személyi adataiban bekövetkezett és az 
engedélyekkel kapcsolatos változásokat.

d) a hatósági jelzésekkel ellátott gépjárm űveket rendszám  
szerin t;

e) a személyi tulajdonban levő gépjárm űveket az üzem
bentartók neve és egyéb operatív célból szükséges 
ism érvek szerint.

23. Őrzi, rendszerezi, kezeli:
-  a lakcím- és közlekedés-nyilvántartás céljaira beér

kezett okmányokat, bizonylatokat;
-  az okmányfeldolgozás alapján keletkezett bizonyla

tokat azok jellege, tárgya és tém aköre szerint.

24. Az adatszolgáltatásra kötelezett szervek (BM. terü leti 
szervei, KPM., helyi tanácsok stb.) vezetőivel együttm űködve 
ellenőrzi:

-  az adatszolgáltatási kötelezettség parancsokban, u ta
sításokban, szabályzatokban előírt határidőre tö r
ténő teljesítését;

-  az adatszolgáltatás pontosságát, megbízhatóságát.
Az észlelt hibák m egszüntetése érdekében intézkedik.

25. Nyilvántartásaiból, adattáraiból, irattáraiból folyam ato
san adatokat, arckép- és iratm ásolatokat szolgáltat:
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a) a BM. szervei részére valam ennyi nyilvántartási ada
táról;

b) a figyelőzött személyekről -  szükség szerint -  a BM- 
és a büntetőeljárásban részt vevő szerveknek;

c) állami, társadalm i szerveknek és intézm ényeknek az 
állampolgárok állandó és ideiglenes lakcíméről;

d) magánszemélyek részére saját jelenlegi és előző, vala
m int a keresett személy lakcíméről;

e) indokolt esetben gépjárművezetői, vagy gépjármű 
ügyekben.

26. A BM. vezetőinek utasítására, vagy saját kezdeménye
zésre a lakcím- és közlekedés-nyilvántartás során tapasztalt 
bizonyos tendenciákról értékelő, elemző jelentéseket készít és 
szignalizál az illetékes szerveknek.

Időszakos jelentéseket készít:
-  a lakcím nyilvántartás helyzetéről;
-  a gépjárm űvezetői- és gépjárm ű-nyilvántartás hely

zetéről (kiadott, bevont okmányok, gépjárművezetői 
és gépjárm ű állomány stb.);

-  a nyilvántartással összefüggő egyéb kérdésekről.

27. A nyilvántartás fejlesztése, korszerűsítése körében az 
illetékes vezetőkkel együttm űködve biztosítja:

a) a szervek nyilvántartásainak a Lakcím- és Közlekedés
nyilvántartó  Osztály központi nyilvántartásaival össz
hangban történő fejlődését, működését;

b) a lakcím- és közlekedés-nyilvántartás összhangját;

c) a lakcím- és közlekedés-nyilvántartásban levő adatok
nak -  szükség szerinti -  gépi adathordozókra való 
felvételét, az adatok kiegészítését, helyesbítését;

d) a lakcím- és közlekedés-nyilvántartás szabályozására, 
m ódosítására vonatkozó javaslatok elkészítését, véle
ményezését.

28. Ellenőrzi, segíti a rendőrfőkapitányságok, illetve járási, 
városi (kerületi) rendőrkapitányságok személyi igazolvány, 
lakcím- és közlekedési nyilvántartó inak m unkáját, a nyilván
tartási feladatok végrehajtását.
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D) Belügyminisztérium Nyilvántartó Központ Törzse:

29. A törzs a BM. Ny. K. vezetőjének közvetlen irányítása 
alatt álló, a vezetést segítő és titkársági feladatokat ellátó szerv. 
Alapvető feladatai:

a) előterjesztések kidolgozása, jóváhagyásra történő elő
készítése;

b) a BM. Ny. K. és más BM -szervek közötti együtt
működés és koordináció erősítése, a nyilvántartási 
m unka elveinek és egységes gyakorlati megvalósulásá
nak elősegítése;

c) közreműködik a BM. nyilvántartásainak korszerűsíté
sére, egyszerűsítésére vonatkozó tervezetek kidolgozá
sában, jóváhagyásra történő előkészítésében. A nyil
vántartási m unkát érintő tervezeteket a BM. Ny. K. 
vezetőjének utasítása szerint egyezteti, koordinálja és 
vélem ényezteti a társszervekkel, valam int a BM. Ny. K. 
osztályaival;

d) a BM. Ny. K. vezetőjének utasításai alapján:

-  ellenőrzéseket végez a nyilvántartásra kötelezett 
szerveknél, valam int a BM. Ny. K. osztályain;

-  a BM. Ny. K. osztályvezetőinek javaslatait figye
lembe véve összeállítja a BM. Ny. K. éves (idősza
kos) munka-, illetve perspektivikus tervét, elkészíti 
az éves és fontosabb jelentéseket;

e) folyam atosan végzi a BM. Ny. K. működésével kap
csolatos titkársági és adminisztrációs feladatokat, irá 
nyítja  és ellenőrzi az osztályok ügykezelését;

f) elkészíti és folyam atosan vezeti az „M”-feladatok vég
rehajtásával kapcsolatos okmányokat, terveket, ellen
őrzi naprakész állapotban tartásukat;

g) a BM. Ny. K. vezetőjének utasítása alapján intézi a 
BM. Ny. K. lakás, üdültetési és egyéb szociális ügyeit, 
a jutalom , segély, illetm ényelőleg- és más pénzügyi 
keretekkel kapcsolatos adminisztrációt.

A törzs m unkáját a BM. Ny. K. vezetője szervezi és irányítja.
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III. fejezet

A vezetők feladata és hatásköre

A) Belügyminisztérium Nyilvántartó Központ vezetője:

30. Szervezi, irányítja, koordinálja és ellenőrzi a BM. Ny. K. 
osztályainak és törzsének m unkáját.

Szervein keresztül ellenőrzi, segíti az állambiztonsági, bűn
ügyi, igazgatási és rendészeti szervek nyilvántartó  egységeinek 
tevékenységét. Az ellenőrzések alapvető tapasztalatairól tájé
koztatja az illetékes parancsnokokat.

A hatáskörébe tartozó kérdésekben m unkakapcsolatot tart, 
levelezést fo lytat a BM. főcsoportfőnök-helyettesekkel, csoport- 
főnökökkel, a rendőrfőkapitányokkal, önálló osztályvezetőkkel, 
valam int más minisztériumok, főhatóságok azonos szintű veze
tőivel.

31. A BM. Ny. K. rendeltetésszerű működése érdekében nyil
vántartási szakkérdésekben a BM. Ü gyrendjében m eghatározott 
jogkörrel rendelkezik. Ennek megfelelően:

a) Szakirányítást és szakfelügyeletet gyakorol a BM. 
állambiztonsági, bűnügyi és rendészeti szervek nyil
vántartással kapcsolatos tevékenysége felett.

Biztosítja, hogy a belügyi szervek nyilvántartással kap
csolatos tevékenysége és adatszolgáltatása, az adatok 
feldolgozása, hasznosítása egységes elvek és gyakorlat 
szerint történjen.

A nyilvántartási feladatok végrehajtásáról -  osztály- 
vezetői ú tján  -  szükség szerint beszám oltatja a nyil
vántartások vezetőit.

b) Az ügykörébe tartozó szakkérdésekben parancsokat, 
utasításokat, szabályzatokat és körleveleket, illetve -  
miniszteri, m iniszterhelyettesi parancsok, utasítások 
nyilvántartási feladatainak eredm ényes teljesítése érde
kében -  szükség szerint végrehajtási utasítást ad ki.

c) N yilvántartási szakkérdésekben az illetékes parancs
nokok ú tján  utasítási joga van a tárgykörben érin tett 
egységek és nyilvántartók felé.
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d) A hatáskörébe tartozó kérdésekben más főhatóságok
kal (IM., Legfőbb Ügyészség, KSH. stb.) való együtt
működés során -  a belügym iniszter, vagy első helyet
tese megbízása esetén -  a Belügym inisztérium  nevé
ben jár el.

32. A központosított nyilvántartások, ellenőrzések alapján 
kim utatható -  a belügyi feladatok ellátását befolyásoló -  pozi
tív, vagy negatív tendenciákat, esetleg káros gyakorlatot, vagy 
torzulást jelenti a belügym iniszter első helyettesének. Javasla
tot tesz a hibák m egszüntetésére.

33. A belügym iniszter első helyetteséhez felterjeszti:

a) A felső vezetők és szervek részére készített jelentése
ket, tájékoztatókat, előterjesztéseket;

b) A hatáskörét m eghaladó kérdésekben parancsok, 
utasítások, szabályzatok kiadására vonatkozó javas
latokat;

c) A BM. Ny. K. szervezetére, létszám ára vonatkozó javas
latá t;

d) A BM. Ny. K. ügyrendjét, éves beszámoló jelentését, 
éves (időszakos) m unkatervét és perspektivikus tervét;

e) A BM. Ny K. szükségleteinek megfelelő jelentősebb 
eszközök, felszerelések beszerzésére, rendszeresítésére, 
továbbá a beruházásokra vonatkozó -  pénzügyi, anyagi 
szervekkel egyeztetett -  javaslatait;

f) A BM. Ny. K. egyes osztályai, vagy egész személyi állo
m ányát érintő riadó elrendelésére vonatkozó javaslatát;

g) Parancsokban, utasításokban, szabályzatokban megha
tározott összefoglalókat, időszakos országos jellegű 
értékelő, elemző jelentéseket, statisztikákat, terveze
teket;

h) A BM. Ny. K. személyi állom ányára vonatkozó káder
fejlesztési és iskoláztatási tervet.

34. Személyes hatáskörben jár el:

a) jóváhagyja a BM. felső vezetői részére készülő jelenté
seket, javaslatokat, előterjesztéseket;
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b) jóváhagyja a BM. Ny. K. osztályai m unkatervét, beszá
moló jelentését;

c) az é rin te tt szervekkel egyetértésben javaslatot tesz a 
nyilvántartások fejlesztésének fő irányaira, új nyilván
tartások és módszerek bevezetésére;

d) jóváhagyja az átfogó ellenőrzések, jelentősebb elemzé
sek, értékelések terveit és program jait;

e) engedélyezi a magasabb parancsnoki hatáskörbe nem 
tartozó nyilvántartási okmányokba való betekintést, 
azokból összefoglaló jelentés, feljegyzés, fotómásolat 
készítését, illetve megküldését;

f) elrendeli a szakmai értekezletek tartását;

g) dönt az irányítása alá tartozó szervek tevékenységét 
érintő miniszteri, m iniszterhelyettesi parancsok, utasí
tások, szabályzatok által személyes hatáskörébe utalt 
ügyekben.

35. A BM. Ny. K. vezetőjét -  távolléte, vagy akadályozta
tása esetén -  általában az 1. Osztály vezetője, illetve az ezzel 
megbízott osztályvezető helyettesíti.

36. A BM. Ny. K. vezetőjének véleményező és tanácsadó tes
tü le te az osztályvezetői értekezlet. Feladata a nyilvántartást 
érintő elvi és gyakorlati kérdésekben a BM. Ny. K. vezetője 
döntéseinek elősegítése.

B) Az osztályvezetők:

37. Jogszabályok, parancsok, utasítások, valam int szabály
zatok alapján, a BM. Ny. K. vezetője rendelkezéseinek és az 
általa m eghatározott irányelveknek megfelelően, az egyszemélyi 
felelősség elvének érvényesülésével irányítják  az osztályok 
m unkáját.

Szakirányítást és szakfelügyeletet gyakorolnak a bűnüldöző, 
igazgatási és rendészeti szervek nyilvántartással kapcsolatos 
tevékenysége és nyilvántartó  részlegei felett.

Az ellenőrzések tapasztalatairól a szükséges intézkedések 
m egtétele érdekében jelentést terjesztenek a BM. Ny. K. veze
tőjéhez, javaslatot tesznek a hibák megszüntetésére.
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38. Felelősek az irányításuk ala tt álló osztály feladatait meg
határozó, illetőleg m u n k ájá t érintő jogszabályok, parancsok, 
utasítások, szabályzatok végrehajtásáért.

Biztosítják, hogy az osztály, valam int a m unkájukhoz és 
szakirányításukhoz kapcsolódó nyilvántartó  szervek egységes 
elvek és gyakorlat szerint végezzék m unkájukat.

39. N yilvántartási vonatkozású egyedi ügyekben -  az ille
tékes parancsnokokon keresztül -  utasítási joguk van a nyil
vántartó, illetve a tárgykörben érin tett egységek felé.

40. A BM. Ny. K. vezetőjéhez felterjesztik:

a) javaslataikat az osztály szervezetére, létszám ára, veze
tői intézkedésekre, valam int parancs, utasítás, szabály
zat és előterjesztés készítésére, kiadására;

b) az osztály éves beszámoló jelentését, éves (időszakos) 
m unkatervét és perspektivikus tervét;

c) a nyilvántartási m unka korszerűsítésére, egyszerűsíté
sére vonatkozó javaslatokat, tervezeteket;

d) az átfogó ellenőrzések terveit és program jait, jelentő
sebb elemzéseket, értékeléseket;

e) a személyi állom ányra vonatkozó káderfejlesztési és 
iskoláztatási terveket.

41. Személyes hatáskörben járnak  el:

a) jóváhagyják az alárendeltségükben működő alosztá
lyok, csoportok, részlegek m unkatervét, beszámoló 
jelentését;

b) döntenek a nem alapvető nyilvántartási m unkafolya
m atok m egváltoztatásáról;

c) biztosítják a gyors és pontos adatszolgáltatást;

d) állambiztonsági és bűnügyi operatív érdekből -  a BM. 
illetékes vezetőinek engedélye alapján -  intézik:

-  bün tete tt előéletű személyek részére büntetlen elő
életet igazoló erkölcsi bizonyítvány kiadását;

-  elfogatóparancs m egjelentetésének időleges vissza
tartásá t;
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-  nyilvántartási okm ányokkal kapcsolatos egyéb 
teendőket;

e) biztosítják a BM. Ny. K. osztályai közötti koordinációt. 
A feladat elvégzésében érdekelt másik osztály az ügy 
tárgya szerint felelős osztály felkérésére köteles köz
rem űködni;

f) ellátják az osztály képviseletét a BM. más szerveinél, 
főhatóságoknál és külső szerveknél. A BM. Ny. K. 
vezetőjének külön megbízása alapján alakíthatnak ki a 
BM. Ny. K. egészére vonatkozó állásfoglalást;

g) m unkakapcsolatot tartanak, levelezést folytatnak 
csoportfőnök-helyettesig bezárólag, illetve a rendőrfő
kapitányok állambiztonsági, rendőri (bűnügyi) helyet
teseivel és osztályvezetőivel, valam int más főhatósá
gok azonos szintű vezetőivel;

h) kötelesek a g) pontban felsorolt vezetőket az őket 
megillető m értékben -  a m unka titkosságának veszé
lyeztetése nélkül -  nyilvántartási kérdésekről, adatok
ról, anyagokról tájékoztatni;

i) engedélyezik a magasabb parancsnoki hatáskörbe nem 
tartozó okmányokba való betekintést, azokból össze
foglaló jelentés, feljegyzés, fotómásolat készítését, 
illetve megküldését;

j) saját szakterületükkel összefüggésben -  az érin tett 
osztályokkal és más BM -szervekkel előzetesen koordi
nálva -  közleményeket, tájékoztatókat adhatnak  ki az 
érin te tt belügyi szervek részére;

k) ellátják az ,,M”-feladatokkal kapcsolatos tevékenységet.

C) Az alosztályvezetők:

42. Irányítják, szervezik az alosztály m unkáját és ellenőrzik 
a feladatok végrehajtását. A végzett m unkáról rendszeresen 
beszámolnak az osztályvezetőnek.

a) folyam atosan gondoskodnak az alosztály nyilvántar
tásainak naprakész állapotban való tartásáró l és azok
ból gyors, pontos adatszolgáltatás teljesítéséről;

b) a különböző szervektől szakterületükre beérkező nyil
vántartási anyagokat átvizsgálják, véleményezik, felül
bírálják, intézkednek a nyilvántartási rendszerükbe
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történő elhelyezésére. Szükség esetén anyagok vissza
adásával, kiegészítésével kapcsolatban javaslattal élnek 
az osztályvezető felé;

c) m unkálkodnak a nyilvántartás korszerűsítésén, egy
szerűsítésén;

d) feladatkörükkel kapcsolatosan az osztály nyilvántar
tásaiban személyeket priorálhatnak, magasabb parancs
noki hatáskörbe nem  tartozó anyagokba betekinthetnek;

e) nyilvántartási szabályzatokban a konspiráció, éberség 
m egtartására előírtak mellőzésével kért nyilvántartási 
adatok, anyagok kiadását m egtagadják. (Priorálás, 
dossziékiadás, betekintés, személyekre vonatkozó ös
szefoglalók, kivonatok stb.).

43. Az osztályvezetőhöz felterjesztik:
-  a magasabb parancsnoki jogkörbe tartozó kérdések

kel kapcsolatos jelentéseket, javaslatokat, előter
jesztéseket;

-  az alosztály m unkatervét, a m unkáról szóló évi 
összefoglaló jelentéseket;

-  a parancsokban, utasításokban, szabályzatokban 
m eghatározott éves és időszakos jelentéseket, sta
tisztikákat;

-  az alosztály m unkájára, m unkafolyam atainak meg
határozására, m ódosítására vonatkozó javaslatokat;

-  a nyilvántartásaikban jelentkező hibákra, helytelen 
gyakorlatra, esetleges torzulásokra vonatkozó jelen
téseket és azok m egszüntetésére javasolt intézke
déseket;

-  a felsőbb parancsnoki hatáskörbe tartozó betekin
tések engedélyezésére vonatkozó kérelm eket.

D) A Belügyminisztérium Nyilvántartó Központ parancsno
kaira vonatkozó általános rendelkezések:

44. A BM. Ny. K. parancsnoki állománya felelős a személyi 
állomány eszmei, politikai egységéért, politikai és szakmai fel- 
készültségéért, szilárd fegyelmi és magas fokú erkölcsi állapo
táért, a belügyi egység állandó erősítéséért.

A BM. Ny. K. parancsnokainak kötelessége:
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a) Az irányításuk alá tartozó szerv személyzeti és káder
m unkájának megszervezése, irányítása a „Személyzeti 
M unka Rendjé”-ben foglaltak alapján. A személyi állo
m ányról való gondoskodás, jogosultságuk figyelemmel 
kísérése, elbírálása és teljesítése, a kérelmek, panaszok 
előírás szerinti intézése.

b) Egységük káderhelyzetének rendszeres értékelése, 
utánpótlásának megtervezése, vezetői beosztásra alkal
mas kádertartalékok nevelése. Az újonnan kinevezet
tek fokozott szakmai nevelése. Az állomány tagjai tevé
kenységének, fejlődésének figyelemmel kísérése, rend
szeres értékelése.

c) A szerv nyugdíjasairól, valam int az elhalálozottak 
hozzátartozóiról való gondoskodás, elhalálozás esetén 
a kegyeleti teendők intézése.

d) A szerv feladatkörébe tartozó propagandam unka meg
szervezése, illetve a központilag szervezett propaganda- 
m unkára javaslat kidolgozása.

e) A szerv speciális igényeinek megfelelő kiképzés és 
továbbképzés megszervezése, illetve kezdeményezése, 
a belügyi tanintézetek oktató, nevelő m unkájának segí
tése.

45. A BM. Ny. K. vezetője, a beosztott osztályvezetők az 
irányításuk alá rendelt egységek vezetőinek jogkörét szükség 
esetén magukhoz vonhatják, illetőleg jogkört átruházhatnak. 
Tartós, vagy végleges elvonáshoz, átruházáshoz az eggyel maga
sabb parancsnok jóváhagyása szükséges.

46. A BM. Ny. K. és osztályai, valam int vezetőinek feladat
körébe tartoznak -  jelen ügyrendben foglaltakon tú l -  mind
azon intézkedések és feladatok végrehajtása, am elyeket paran
csok, utasítások, szabályzatok határoznak meg és jogkörükbe 
utalnak.

47. A BM. Ny. K. vezetője, osztályvezetői, alosztályvezetői 
a személyügyi, fegyelmi, szervezési, anyagi, pénzügyi stb. jog
körüket a hatáskörükbe utalt m értékig a vonatkozó parancsok, 
utasítások, szabályzatok, hatásköri listák alapján gyakorolják.

48. A BM. Ny. K. és szervei m unkájának eredményessége, 
az állom ánnyal kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében a 
parancsnokok kötelesek együttm űködni az illetékes párt-, KISZ- 
és szakszervezetekkel.
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IV. fejezet

A Belügyminisztérium Nyilvántartó Központ munkakapcsolata,
együttműködésének alapelvei a BM-szervekkel

49. A BM. Ny. K. és az állambiztonsági, bűnügyi, igazgatás- 
rendészeti szervek vezetői -  a jogpolitikai elvek és a szocialista 
törvényesség figyelem bevételével -  egyetértésben alakítják és 
határozzák meg a szervek m unkájához szükséges nyilvántartá
sokat, a nyilvántartás tárgyát képező adatok körét, a nyilván
tartások célját, tartalm át, felhasználásának elveit és gyakorlati 
működését.

-  Új nyilvántartási form ák létrehozását -  az illetékes 
szervekkel tö rtén t egyeztetés alapján -  a BM. 
Ny. K. vezetője terjeszti elő jóváhagyásra a belügy
m iniszter első helyettesének.

-  A nyilvántartást érintő rendelkezéseket -  a köz
pontosított nyilvántartási rendszerekhez történő 
megfelelő illesztés céljából -  az illetékes parancs
nokok kötelesek a BM. Ny. K. vezetőjével egyeztetni.

-  Állambiztonsági, bűnügyi, igazgatásrendészeti tevé
kenységgel összefüggő nyilvántartást -  beleértve a 
speciális kisegítő, helyi sajátos nyilvántartást, adat
tá ra t is -  a BM. szervei csak a BM. Ny. K-val 
egyeztetett és illetékes vezető által jóváhagyott 
szabályzat alapján m űködtethetnek.

-  A BM. Ny. K. nyilvántartási szakkérdésekben köte
les minden segítséget megadni a végrehajtó szol
gálat zökkenőmentes ellátásához.

-  A szervek között fentiekkel kapcsolatos esetleg fel
m erülő vitás kérdésekben a belügym iniszter első 
helyettese dönt, vagy javaslatot tesz a belügyminisz
ternek.

50. A belügyi szerveknél működő mindazon nyilvántartó  egy
ségek, amelyek saját szervükre vonatkozó, de a BM. Ny. K. köz
pontosított nyilvántartásaihoz szervesen kapcsolódó (hálózati, 
operatív ügyek, társadalom ra veszélyes, alap- és kutatónyilván
tartás stb.) nyilvántartási feladatokat látnak el:

-  az illetékes szerv vezetőjének alárendeltségében és 
irányításával végzik m unkájukat;
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-  nyilvántartási szakkérdésekben azonban a BM. 
Ny. K. utasítása alapján és felügyelete a la tt dol
goznak;

-  e m unkakörben dolgozók kinevezését, leváltását, 
áthelyezését egyeztetni kell a BM. Ny. K. illetékes 
osztályával.

51. A BM. Ny. K. központosított nyilvántartásaihoz nem kap
csolódó és a szerv sajátos m unkáját segítő speciális nyilvántar
tások, adattárak  (KKA., KESPA., Útlevél, külföldi állampolgá
rok nyilvántartása stb .):

-  az illetékes parancsnokok közvetlen irányítása 
a la tt állnak, akik egy személyben felelősek nyilván
tartásaik  előírás szerinti m űködéséért;

-  szakfelügyeletüket a BM. Ny. K. vezetője és illeté
kes osztálya látja  el, rendszerüket, m űködésüket 
ellenőrzi.

52. Az állambiztonsági, a bűnüldöző, az igazgatásrendészeti 
szervek szaktevékenységének szerves és elválaszthatatlan része 
a nyilvántartással kapcsolatos feladatok végrehajtása.

A nyilvántartásba vételekért, azok megalapozottságáért, a 
nyilvántartások működéséért, beosztott nyilvántartóik tevékeny
ségéért az illetékes szervek vezetői felelősek. A nyilvántartásba 
vétel előtt kötelesek ellenőrizni a nyilvántartás tárgyát képező 
adatokat, okmányokat, hogy azok m egfelelnek-e a követelmé
nyeknek.

53. A BM. Ny. K. szervei ellenőrzik, központosított nyilván
tartásba veszik, rendszerezik a szervek által beküldött, nyilván
tartás  tárgyát képező adatokat, okmányokat.

Am ennyiben a nyilvántartás céljára beküldött adatok, 
okmányok nem felelnek meg a parancsokban, utasításokban, 
szabályzatokban foglalt követelményeknek, a BM. Ny. K. köte
lessége a hiányosságokat a ny ilvántartásba vételt jóváhagyó 
szerv vezetőjének jelezni, illetve az adatok ellenőrzésére, kiegé
szítésére, pontosítására felszólítani.

A BM. Ny. K. szakfelügyeleti, ellenőrző tevékenysége során 
észlelt hibák, pontatlanságok kijavítása érdekében az adatszol
gáltató szerv vezetője köteles megfelelő intézkedést tenni.
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54. Az állambiztonsági, bűnügyi, igazgatásrendészeti szervek 
és a BM. Ny. K. vezetői felelősek a központosított ny ilván tartá
sok politikai tartalm áért, előírás szerinti m űködéséért, törvé
nyességéért, a helyes elveknek megfelelő egységes nyilvántar
tási gyakorlat kialakításáért.

-  Biztosítsák a nyilvántartások élő, naprakész veze
tését.

-  Folyamatosan végezzék a nyilvántartások finomí
tását és előírás szerinti selejtezését.

-  Felelősek azért, hogy a jogszabályokban, paran
csokban, utasításokban és szabályzatokban m egha
tározottakon kívül más nyilvántartás ne legyen, 
illetőleg indokolatlan nyilvántartásba vétel ne tö r
ténjen.

55. A BM. Ny. K. a működéséhez szükséges nyilvántartási 
adatokat az adatszolgáltatásra kötelezett BM-szervek, a bünte
tőeljárásban részt vevő igazságügyi, továbbá állami, társadalm i 
szervek, intézmények, valam int az állampolgárok ú tján  biztosítja.

A BM -szervek vezetői folyam atosan kötelesek biztosítani a 
nyilvántartásokkal kapcsolatos -  a jogszabályokban, paran
csokban, utasításokban és szabályzatokban m eghatározott -  
adatszolgáltatást a BM. Ny. K. részére.

56. A nyilvántartások fejlesztése, korszerűsítése körében a 
BM. Ny. K. -  az illetékes szervek vezetőivel együttm űködve -  
biztosítja:

-  az állambiztonsági, bűnügyi, igazgatásrendészeti 
szervek nyilvántartásainak a BM. Ny. K. központi 
nyilvántartásaival összhangban történő fejlődését, 
m űködését;

-  a BM. Műszaki és Fejlesztési Csoportfőnökséggel a 
nyilvántartások gépesítését és műszaki továbbfej
lesztését;

-  a BM. Információfeldolgozó és Felügyeleti Csoport- 
főnökséggel a nyilvántartás gépesítésével kapcsola
tos feladatok végrehajtását, a központosított nyil
vántartásokból az illetékes vezetők részére a gyors 
és pontos adatszolgáltatást.
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V. fejezet

Állásfoglalás, képviselet, kiadmányozás rendje

57. A BM. Ny. K. vezetője valam ennyi nyilvántartási szak
terü lete t érintően, az osztályvezetők pedig működési és szak- 
felügyeleti terü letükre  vonatkozóan jogosultak állást foglalni.

-  A BM. Ny. K. vezetője a fontosabb nyilvántartási 
kérdésekben elfoglalt álláspontjáról az érdekelt 
szervek vezetőit és a BM. Ny. K. osztályvezetőit 
tájékoztatja.

-  A BM. Ny. K. vezetőjének és az osztályvezetőknek 
az állásfoglalás előtt be kell szerezniük azoknak 
a belügyi vezetőknek a véleményét, akiknek az 
ügykörét az állásfoglalás érinti, vagy akikre az kihat.

58. A BM-szerveknél, más minisztériumoknál, országos hatás
körű szerveknél ta rto tt értekezleten és tárgyaláson a BM. Ny. K. 
képviseletére -  a BM. Ny. K. vezetőjének megbízása alapján 
-  az az osztály jogosult, am elyik az értekezlet tárgya szerint 
érdekelt.

-  Ha valam ilyen értekezleten a BM. Ny. K -t személy 
szerint m eghívott vezető (főelőadó, előadó) képviseli, 
a szakmai vezetőtől kapott utasítás alapján köteles 
eljárni.

-  Az értekezletekre és tárgyalásokra vonatkozó előírá
sokat értelem szerűen kell alkalmazni, ha a BM. 
Ny. K -t valam ilyen ideiglenes, vagy állandó jellegű 
bizottságban képviselik. A bizottságban történő 
részvételhez a belügym iniszter első helyettesének, 
vagy a BM. Ny. K. vezetőjének engedélye szükséges.

59. N yilvántartásokra vonatkozó alapvető kérdésekkel fog
lalkozó parancs, utasítás, végrehajtási utasítás és szabályzat- 
tervezetet és indokolását észrevételezés céljából meg kell küldeni 
az érdekelt szerveknek. A BM. Titkárságot m inden esetben érde
keltnek kell tekinteni.

60. Az utasításokat, szabályzatokat stb. -  am ennyiben jelle
gük megengedi -  a Belügyi Közlönyben is közzé kell tenni. 
A közzétételről a BM. Ny. K. vezetője gondoskodik.
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Zárórendelkezések

61. A BM. Ny. K. valam ennyi szerve a jelen ügyrendben 
m eghatározott elvek szerint köteles végezni m unkáját. A BM. 
Ny. K. osztályvezetői gondoskodjanak arról, hogy beosztottjaik 
az ügyrendben m eghatározott feladatokat m egism erjék és vég
rehajtsák.

62. Az ügyrend 1972. novem ber hó 1. napján lép hatályba. 
Egyidejűleg a BM. Ny. K. szervezetébe kerü lt volt BM. III/2., 
BM. II/I-5. és BM. II/II-2. Osztály, valam int a BM. II/III-2. 
Osztály, a gépjárm ű- és gépjárm űvezető-nyilvántartó alosztályok 
ügyrendjei és a jelen ügyrenddel ellentétes rendelkezések hatá
lyukat vesztik.

Budapest, 1972. október 6.

D r. SELMECI GYÖRGY s. k .
rendőr ezredes, 

a BM. Ny. K. vezetője

Felterjesztve: miniszter elvtársnak. 
Kapják: elosztó szerint.
Készült: 160 példányban.
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