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Belügyminiszter Elvtárs jóváhagyása alapján 1963. január 1-i hatállyal mellékelten ki-
adom a BM III. Főcsoportfőnökség Ügyrendjét. Az Ügyrend a párt és kormány határozatai 
és útmutatása, valamint a Belügyminiszter Elvtárs parancsai alapján meghatározza az el-
lenség elleni harcban a politikai szervek legfontosabb feladatait, eszközeit és módszereit. 

A BM. III. Főcsoportfőnökség Ügyrendje a politikai szervek egyik legfontosabb okmánya. 
Az ellenség elleni eredményesebb harc érdekében szükséges, hogy minden vezető és be-
osztott – megértve az Ügyrendben meghatározott nagyobb felkészültséget, bonyolultabb 
munkát, határozottabb intézkedéseket igénylő feladatokat – nagy felelősséggel szervezze 
meg munkáját, maradéktalanul teljesítse kötelességét, körültekintően és bátran éljen bizto-
sított jogkörével. 

A Főcsoportfőnökség ügyrendjével együtt az egyes szervek közötti jobb koordináció, 
együttműködés és kölcsönös segítség megjavítása, a munka szervezettebbé tétele érdeké-
ben, valamint a vezetők – és szigorúan csak az őket érintő mértékben a párhuzamos alosz-
tályokon, részlegekben dolgozó beosztottak – tájékoztatása céljából kiadom a központi 
szervek jóváhagyott ügyrendjét is. 

Az ügyrendek kiadásával egyidejűleg 

e l r e n d e l e m : 

1. A jövőben minden vezető felelős, hogy saját és a vezetésére bízott szerv tevékenységét 
az ügyrendben rögzített elvek és hatáskör alapján végezze. 

2. A csoportfőnökségek osztályai 1963. március 31-ig és a megyei politikai osztályok 
vezetői 1963. március 15-ig dolgozzák ki saját osztályuk ügyrendjét és jóváhagyásra a 
megyei osztályvezetők hozzám, a csoportfőnökségek osztályvezetői csoportfőnökük-
höz terjesszék fel. Ezen kívül ügyrendet kell készíteni a III/I. Csoportfőnökség G, a 
III/II-3. Osztály D, a III/V-2. Osztály C, J, K és a III/4. Osztály C alosztályoknak, 
amelyeket ugyancsak hozzám kell jóváhagyásra felterjeszteni. Az ügyrendek kidolgo-
zásánál használják fel a kiadásra került ügyrendeket, valamint vidéken a Borsod me-
gyei politikai osztály jóváhagyott ügyrendjét. A csoportfőnök és önálló osztályvezető 
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elvtársak a III/5. Osztállyal együtt ellenőrizzék az ügyrendek kidolgozását és nyújtsa-
nak megfelelő segítséget. 

3. Az operatív állomány részére 1963. március 31-ig ismertetni kell a saját osztály ügy-
rendjét és vonatkozó mértékben a Főcsoportfőnökség, valamint a központi szervek 
ügyrendjét. Az ismertetést fel kell használni arra, hogy az állomány előtt újólag tisz-
tázzuk a politikai szervek feladatait, eszközeit, módszereit, illetve ezek felhasználásá-
nak rendjét, megszüntessük a helyenként még tapasztalható bizonytalanságot, a felada-
tok, kötelességek és jogok helytelen értelmezését és ezáltal is emeljük a munka szín-
vonalát. 

4. Az ügyrendeket minden vezető köteles „Szigorúan titkos”, „Különösen fontos” ok-
mányként kezelni. Tilos arra nem illetékes beosztottnak kiadni, lemásolni, vagy abból 
kivonatokat készíteni. 

5. A megyei főkapitány elvtársak a Főcsoportfőnökség, valamint a központi szervek, 
továbbá a Borsod megyei osztály ügyrendjeit 1963. március 15-ig küldjék vissza a Fő-
csoportfőnökség Titkárságára. 

6. A volt II. Főosztály ügyrendjét – az 1959. évi 2. sz. miniszteri parancsot – Belügymi-
niszter elvtárs hatályon kívül helyezte, ezért azokat 1963. március hó 15-ig a BM Tit-
kárságnak vissza kell küldeni. 

 

 GALAMBOS JÓZSEF s.k., 
 r. vezérőrnagy 
 miniszterhelyettes 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: Elosztó szerint. 
Készült: 43 példányban. 
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BELÜGYMINISZTÉRIUM III. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG 

Ü G Y R E N D J E 
 
 
Az ügyrend meghatározza azokat az alapvető feladatokat, eszközöket, szervezeti felépí-
tést, hatáskört és ezzel összefüggő egyéb rendelkezéseket, amelyek szerint az állambizton-
sági munkát végezni kell. 
 

I. 
 

A főcsoportfőnökség feladata. 
 

1. Tevékenységét a párt- és a kormány általános utasításai, valamint a Belügyminiszté-
riumra vonatkozó határozatai és a Belügyminiszter parancsai alapján végzi a Magyar 
Népköztársaság fegyveres erőivel, valamint a politikai, gazdasági, társadalmi szer-
vekkel együtt a dolgozó népre támaszkodva védi az állam biztonságát, társadalmi és 
gazdasági rendjét, a külső és belső ellenséggel és aknamunkájával szemben. 

a) Az imperialista és a velünk szemben álló államok politikai, katonai és gazdasági 
tevékenységéről titkos, megbízható információkat és okmányokat szerez. 

Megakadályozza az imperialista hírszerzőszervek és szolgálatukban álló emigrá-
ciós szervezetek, csoportok hazánk, illetve a szocialista tábor ellen irányuló tevé-
kenységét. Felderíti terveit, szándékait és módszereit, behatolási csatornáikat és a 
belső reakciós erőkkel való kapcsolatukat. 

Rendszeresen tájékoztatja a párt- és a kormány vezetőit az ellenség terveiről, te-
vékenységéről, a fontosabb politikai hatású rendkívüli eseményekről. 

Szervezi az országba érkező imperialista államok ellenséges tevékenységgel gya-
núsítható állampolgárainak ellenőrzését. 

b) Felderíti és felszámolja az ország területén működő ellenséges tevékenységet ki-
fejtő illegális ellenforradalmi szervezeteket, csoportokat. Védi a fegyveres erőket, 
a katonai, ipari, közlekedési, mezőgazdasági, külügyi, kül- és belkereskedelmi 
szerveket, tudományos, kutató- és tervező intézeteket a kémek, hazaárulók, kár-
tevők, rombolók, összeesküvők és más ellenséges elemek behatolása ellen. Elhá-
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rítást végez az ideológiai területeken működő ellenséggel szemben. Megakadá-
lyozza, hogy a Magyar Népköztársaság állami és katonai titkai illetéktelenek ke-
zébe kerüljenek. 

A párt- és a kormány vezetőinek védelmét, biztonságát tevőlegesen elősegíti. 

c) A párt- és a kormány megbízása alapján irányítja és ellenőrzi a minisztériumok és 
hivatalok rejtjelző munkáját. 

Biztosítja és ellátja a Belügyminisztérium szerveinek működéséhez szükséges 
hírösszeköttetést. 

Ellenőrzi az országból ki- és beutazó személyeket és ellátja őket megfelelő 
utiokmánnyal. 

d) Biztosítja az állomány politikai és erkölcsi szilárdságát, fegyelmét, ütőképessé-
gének és harckészültségének fokozását. 

e) Kötelessége a Büntető Törvénykönyv és a Büntető Eljárás, valamint az ezt kiegé-
szítő törvényes rendelkezések, parancsok és utasítások betartása és betartatása. 

 
II.  
 

A Főcsoportfőnökség eszközei és módszerei. 
 

 
A főcsoportfőnökség szervei feladataik végrehajtása érdekében jogosultak titkos operatív 
eszközöket, módszereket alkalmazni. 

2. Az imperialista hírszerzőszervek hazánk ellen irányuló tevékenységének, valamint az 
országon belül élő belső reakciós erők, ellenséges elemek aknamunkájának felderíté-
sére, bizonyítására, félbeszakítására ügynökséget alkalmaz. Az ügynökség funkciója, 
feladata és felhasználása alapján lehet: ügynök, informátor, rezidens, „K” és „T” la-
kástulajdonos. 

Az ügynökség szervezését, felhasználását az ellenség elleni harcban való alkalmazá-
sát az ügynöki munka alapelveiről szóló miniszteri parancs és az ezt kiegészítő ren-
delkezések határozzák meg. 

3. A főcsoportfőnökség felderítést és elhárítást végző szervei az általuk feldolgozás alá 
vont ellenséges tevékenységgel gyanúsított személyek mozgási körének, kapcsolatai-
nak, bűnös tevékenységének felderítésére jogosultak titkos külső figyelést alkalmazni 
és titkos úton környezettanulmányt készíteni. A külső figyelésnél és környezettanul-
mányozásnál különböző álcázó és technikai eszközöket, fedőigazolványokat alkal-
maz. A tevékenység dokumentálása érdekében titkos fénykép- és filmfelvételeket ké-
szít. A főcsoportfőnökség a titkos külső figyelés, környezettanulmányozás és egyéb 
különleges feladatok végrehajtására titkos állományú beosztottakkal rendelkezik. 

4. A kémek és ellenséges szervezkedések tagjai kapcsolattartási módjainak felderítésé-
re, kémanyagok kijuttatásának, valamint ellenséges propaganda anyagok terjesztésé-
nek megakadályozására jogosult a postai küldemények (levél, csomag, távirat, stb.) 
ellenőrzésére. (A párt és vezető kormányszervek levelezésének ellenőrzése szigorúan 
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tilos.) A titkosírással és jellel ellátott postai küldemények tartalmának megállapításá-
ra köteles a technika legfejlettebb eszközeit és módszereit alkalmazni. 

5. Állam elleni, a béke és az emberiség elleni bűncselekménnyel gyanúsított személyek 
tevékenységének dokumentálása céljából titkos házkutatást eszközölhet. 

Az ilyen személyekkel szemben ellenséges tevékenységük gyors megszakítása érde-
kében titkos előállítást és kihallgatást foganatosíthat. 

6. Ellenséges tevékenységgel, vagy bűnös kapcsolatokkal gyanúsított személyek lakás- 
és hivatali, bel- és külföldi interurbán telefonbeszélgetéseinek lehallgatására és annak 
rögzítésére jogosult. 

Az operatív feldolgozás alatt álló személyek beszélgetéseinek lehallgatása érdekében 
megfelelő technikai eszközöket alkalmaz. 

Köteles az elhárító munkához szükséges technikai eszközöket a technika mindenkori 
színvonalának megfelelően fejleszteni. 

7. Figyelemmel kíséri a kapitalista és velünk szembenálló államok ügynöki rádióköz-
pontjainak tevékenységét. Felderíti, lehallgatja és rögzíti a kapitalista államok diplo-
máciai, rendőri és egyéb rejtjeles rádió táviratait. Megszervezi a rejtjeltáviratok meg-
fejtését. Ellenőrzi a hazai rádióállomások adásait az államtitkot képező adatok közlé-
sének megakadályozása céljából. 

8. Az ügynöki bizalmas nyomozásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében 
okmányokat készíthet és használhat. 

9. A főcsoportfőnökség operatív nyilvántartást vezet olyan személyekről, akik államel-
lenes tevékenységet folytatnak, ilyen tevékenységgel alaposan gyanúsíthatók, vagy 
akik az ellenséges hírszerzőszervek és a belső ellenség számára bázist jelentenek. 

A nyilvántartás alap és kisegítő nyilvántartásra tagozódik. Külső nyilvántartást ve-
zetnek a főcsoportfőnökség által szervezett ügynökségről. 

10. A főcsoportfőnökség szervei jogosultak az ellenséges tevékenységgel gyanúsított 
személyekről megfelelő jelzések alapján előzetes ellenőrzési dossziét nyitni. A gyanú 
alapját képező adatokat ellenőrizni kell, ha az adatok beigazolódtak, az ügynöki bi-
zalmas nyomozást le kell folytatni, ellenkező esetben a további eljárást meg kell 
szüntetni. 

11. Az államapparátus és jelentős gazdasági intézmények védelme, valamint a fontos 
katonai és államtitkok megőrzése érdekében javaslatot tesz a párt, illetve az állami 
szervek felé olyan fontos és bizalmas munkakörben dolgozó személyek eltávolításá-
ra, akik sértik az állam érdekeit, ellenséges tevékenységet fejtettek ki, vagy fejtenek 
ki.  

12. A felsorolt titkos eszközök szigorú államtitkot képeznek. A főcsoportfőnökség szer-
vei, vezetői és beosztottai kötelesek ezeknek az eszközöknek a titkosságát megőrizni, 
megőriztetni és védelméről gondoskodni. Az államtitok védelme érdekében vezetők-
kel és beosztottakkal csak az közölhető, ami munkájukhoz szükséges. A titkos opera-
tív eszközökön keresztül szerzett adatok nyilvánosságra nem hozhatók, általában jogi 
erővel nem bíró bizonyítékok. 
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Amennyiben e bizonyítékok felhasználása szükségessé válik, már az elhárító munka 
során a megfelelő eszközökkel és módszerekkel meg kell teremteni jogi erejű alkal-
mazásának lehetőségét. 

A munka eredményessége érdekében a főcsoportfőnökség szervei a titkos eszközök mel-
lett, nyílt eszközöket is alkalmaznak. 

13. A főcsoportfőnökség szervei széles hivatalos kapcsolatot tartanak az elhárításuk alá 
vont szervek és objektumok vezetőivel. A szükséges és megengedhető mértékben tá-
jékoztatják őket a tapasztalt rendellenességekről és segítséget kérnek munkájukhoz. 

Az önkéntesség szigorú betartásával kialakítják azoknak a társadalmi kapcsolatoknak 
a körét, akik elengedhetetlen segítőtársak az egyes elhárítási területek jobb, gyorsabb 
megismerésében. 

14. Az ellenség elleni harcban támaszkodni kell a különböző tömeg és társadalmi szer-
vezetekre és a dolgozók széles tömegeire. Igénybe kell venni azoknak az állampol-
gároknak a segítségét, akik munkakörüknél, politikai meggyőződésüknél fogva az el-
lenség elleni harcban készek segíteni. 

15. A lakosságnak a politikai bűncselekményekre utaló bejelentéseit körültekintéssel 
megvizsgálják és kötelesek a szükséges intézkedést megtenni. A rendelkezésre álló 
eszközökkel elősegítik, hogy a dolgozók bizalommal forduljanak a főcsoportfőnök-
ség szerveihez. 

16. Az 1962. évi 8-as tvr-ben a meghatározott hatáskör alapján jogosultak vizsgálatot 
folytatni, előzetes letartóztatásba helyezni, illetve őrizetbe venni. 

17. A Büntető Eljárás rendelkezései alapján a főcsoportfőnökség szervei felderítik az 
ellenséges tevékenység okait és körülményeit, amelyek a bűntett elkövetését lehetővé 
tették, vagy előmozdították. Ezen okok megszüntetésére javaslatot tesznek és a szük-
séges intézkedések megtételére felszólítják az illetékes szervek vezetőit. 

18. A főcsoportfőnökség szervei jogosultak a rendőrség által használt nyílt rendőri mód-
szerek és intézkedések megtételére. 

 

III.  
 

A főcsoportfőnökség szervezete, szerveinek feladata és hatásköre 

 

19. A III. főcsoportfőnökség szervezeti felépítése: 

a) A főcsoportfőnökség közvetlenül a miniszterhez tartozik. 

b) A főcsoportfőnökséget a főcsoportfőnök (miniszterhelyettes) távollétében a fő-
csoportfőnök-helyettes irányítja. 

c) A főcsoportfőnökség 5 csoportfőnökségre és 6 önálló osztályra tagozódik. 

d) A főcsoportfőnök és helyettese a csoportfőnökség szerveit a csoportfőnökökön 
keresztül, az önálló osztályokat pedig közvetlenül irányítja. 
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e) A főcsoportfőnökség megyei szerve a megyei rendőrfőkapitányság politikai osz-
tálya. 

 

A főcsoportfőnökség szerveinek feladata 
20. A III/I. (hírszerző) Csoportfőnökség. 

a) Titkos- és megbízható információkat szerez az imperialista államok és velünk 
szembenálló kormányainak külpolitikai terveiről, a főbb kapitalista országok 
gazdasági helyzetéről, kormányaik és monopolista köreik ellentéteiről, hazánk és 
a szocialista tábor ellen irányuló politikai és gazdasági intézkedéseiről, 

a kapitalista országok kormányainak és reakciós pártjainak helyzetéről, belpoliti-
kai terveiről, a haladó szervezetek és mozgalmak elleni szándékairól. 

A sajátosságokból adódóan figyelembe kell venni a semleges országokat az el-
lenség elleni harcban. 

b) Hazánk és a szocialista tábor többi országai tudományos, műszaki színvonalának 
emelése és védelmi képességének növelése érdekében információkat és okmá-
nyokat szerez a kapitalista országok tudományos és haditechnikai kutatásainak 
eredményeiről, találmányairól, korszerű technológiai eljárásairól, stb. 

c) A Magyar Népköztársaság és a szocialista tábor országai ellen irányuló ellensé-
ges aknamunka időbeni félbeszakítása érdekében felderíti az ellenséges hírszerző 
szerveket, ezek objektumait, fedőszerveit, iskoláit, káderállományát, módszereit, 
terveit, behatolási csatornáit és ügynökségét. 

d) A magyar emigráció loyális táborát támogatja és segíti. 

Felderíti a reakciós magyar emigráció szervezeteit, személyi állományát, ellensé-
ges tevékenységét, terveit, az ellenséges hírszerzőszervekkel fennálló kapcsola-
tát. 

Bomlasztja, gyengíti a reakciós emigráns szervezeteket, egyes vezetőit, vagy te-
kintélyesebb képviselőik befolyásolása, kompromittálása, hazatérésre való rábí-
rása, stb. által. 

e) Felderíti és segíti megakadályozni a kapitalista államokban működő magyar kül-
képviseleti szervek, kolóniák és ideiglenesen külföldön tartózkodó magyar ál-
lampolgárok elleni aknamunkát, az ellenséges szervek behatolási és provokációs 
kísérleteit. 

21. A III/II. (kémelhárító) Csoportfőnökség. 

a) Felderíti és leleplezi a NATO országok hazánkban működő követségei és kül-
képviseleti szervei fedése alatt, valamint ezen országok befolyása alatt álló egyéb 
hírszerző szervek rezidentúráit, ügynökeit. 

b) Az aktív ellenséges tevékenységet kifejtő hírszerző rezidentúrákba beépülést 
szervez. Ezen tevékenységét az ország határain túl a III/I. Csoportfőnökséggel 
koordinálva végzi. 
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c) A legális behatolási csatornák – külkereskedelem, közlekedés, delegációk, turis-
ták – ellenőrzésén keresztül megakadályozza, hogy az imperialista hírszerzőszer-
vek és ügynökeik a legális be- és kiutazásokat kém, diverzáns, vagy egyéb ellen-
séges tevékenység szervezésére használják fel. Védi a szervek államtitkait a kül-
ső és belső ellenséggel szemben. 

A KEOKH-on keresztül ellenőrzi és vízummal látja el az országban tartózkodó, 
vagy átutazó külföldi állampolgárokat. 

d) Országos hatáskörrel végzi az operatív kutatási és körözési munkát. Felderíti és 
leleplezi a hazánkban illegalitásban élő kémeket és egyéb politikai bűnözőket. 

e) Felkutatja az ellenséges hírszerzőszervek és ügynökeik között létesített összeköt-
tetési vonalakat, és az általuk alkalmazott technikai eszközöket és módszereket. 

f) Akciókat szervez az ellenséges hírszerzőszervek titkos anyagainak, dokumentu-
mainak megszerzésére. 

22. A III/III. (belső reakció és szabotázselhárító) Csoportfőnökség. 

a) A Magyar Népköztársaság állami, társadalmi, gazdasági rendjének megdöntésére, 
vagy gyengítésére törő belső ellenséges elemek tevékenységét felderíti és meg-
szakítja, b á r m i l y e n  i r á n y b ó l ,  v a g y  é r d e k b ő l  
t ö r t é n j é k  i s  a z . Tevékenységét a belső ellenséges elemek fő góca-
inak felkutatására, külföldi csatornáinak és kapcsolatainak megállapítására össz-
pontosítja. 

b) Feladata, lehetősége szerint, eszközeivel a politikai bűncselekmények elköveté-
sének megelőzése, az ellenséges erők bomlasztása, elszigetelése, és a megtévedt 
elemek leválasztása. Elősegíti a volt ellenséges elemek jelenleg loyális magatar-
tást tanúsító tagjainak beilleszkedését társadalmi rendünkbe. 

c) Megszervezi a népgazdaság (ipar, közlekedés, mezőgazdaság, tudományos kuta-
tások, KGST) fontosabb területein a kártevő tevékenység felderítését, megelőzé-
sét, és megszakítását. 

A rombolások, kártevések, rendkívüli események okait (katasztrófák, súlyos bal-
esetek, robbanások, tűzesetek) kivizsgálja és felderíti az indítékokat. 

A népgazdaság fontos területein megszervezi az államtitok és szolgálati titok vé-
delmét. 

d) Biztosítja a párt- és kormány vezetőinek operatív védelmét. 

e) Rendszeresen és időben jelenti a belső ellenség terveit, tevékenységét a főcso-
portfőnöknek. 

23. A III/IV. (katonai elhárító) Csoportfőnökség. 

a) Szervezi az elhárító munkát a Honvédelmi Minisztérium, a Határőrség és Belső 
Karhatalom szerveinél, csapatainál, intézeteinél és intézményeinél. 

Védi a Magyar Népköztársaság fegyveres erejét a belső ellenforradalmi erők és 
az imperialista hírszerzőszervek által irányított ellenséges tevékenységgel szem-
ben. 
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A fegyveres erők ellen irányuló ellenséges tevékenységet, hírszerzést, stb., meg-
akadályozza. 

Feladatát a HM. vezetői és beosztottai segítségével, velük szoros egységben, a 
kölcsönös bizalom és elvtársias együttműködés elvei szemelőtt tartásával valósít-
ja meg. 

b)  Felderíti és feldolgozza a fegyveres erőkben meghúzódó ellenséges elemek szer-
vezkedéseit, romboló aknamunkáját és mindazokat, akik bármilyen módon demo-
ralizálják a fegyveres erők hadrafoghatóságát, politikai és cselekvő egységét. 

c) Harcol a hazaárulások és szökések elkövetése ellen, megszervezi a hazaárulók, il-
letve szökevények elfogását. 

d) Résztvesz a hadgyakorlatok, hadműveleti tevékenységek és katonai szállítások 
biztosításában. 

e) Biztosítja, hogy a fegyveres alakulatok titkai, elsősorban a szervezési, módosítási 
tervek és modern fegyverekre vonatkozó adatok ellenséges és illetéktelen szemé-
lyek kezébe ne kerülhessenek. Harcol a titoksértők, a fecsegők ellen, és szükség 
esetén adminisztratív eszközök alkalmazásával is segíti a parancsnokokat a 
magasfokú éberség és titoktartás megvalósításában. 

f) Jelenti a főcsoportfőnöknek és a honvédelmi miniszternek az ellenségnek a fegy-
veres erők ellen irányuló terveit, és tevékenységét. 

24. A III/V. (operatív technikai) Csoportfőnökség. 

Technikai eszközökkel segíti az operatív szervek munkáját. Ennek érdekében opera-
tív technikai eszközök terén kutatást, fejlesztést és gyártást folytat. Gondoskodik a 
technikai színvonal állandó emeléséről. Az általa készített és készíttetett eszközökkel 
ellátja a BM. illetékes szerveit. 

Végzi a rádióelhárító, a rádiólehallgató szolgálatot és a rejtjelfejtést. Ellátja az Or-
szágos Rejtjel Központ funkcióját. 

Az operatív szervek igényei alapján külső figyelést végez és környezettanulmányokat 
készít. 

Végzi a postai küldemények ellenőrzését. 

A csoportfőnökség feladatait négy osztályon keresztül végzi. 

A csoportfőnökség osztályainak feladata: 

a) III/V-1. Osztály 

Az operatív szervek kérésére külső figyelést végez kapitalista követségek és 
egyéb külképviseleti szervek beosztottai, egyes beutazó és átutazó kapitalista or-
szágok állampolgárai és ellenséges tevékenységgel gyanúsított magyar állampol-
gárok ellenőrzése érdekében. 

A Budapesten lévő kapitalista követségek és fontosabb követi lakások biztosítá-
sával együtt operatív feladatokat is ellát. 

Biztosítja az operatív akciókat és megakadályozza hadgyakorlatokon az ellenség 
felderítő tevékenységét. A konspiráció és a magasabb színvonalú munka érdeké-
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ben o p e r a t í v  t e c h n i k a i  e s z k ö z ö k e t  a l k a l -
m a z . 

A BM. szervei részére és igényei alapján Nagy-Budapest és Pestmegye területén 
környezettanulmányokat készít. 

Segíti és ellenőrzi a megyei politikai osztályoknál működő figyelő- és környezet-
tanulmányozó alosztályok munkáját. 

b) III/V-2. Osztály 

A felderítő- és elhárító munka elősegítése érdekében az operatív szervek kérésére 
végzi az ellenséges személyek szoba- és telefonlehallgatását. Biztosítja és végre-
hajtja az operatív szervek akcióit. 
Okmányutánzást, okmánykészítést és okmányszakértést végez. Vegyi összekötte-
tésekhez módszereket dolgoz ki. Fedőigazolványokkal látja el a BM. illetékes 
szerveit. Írásutánzást és írásazonosítást végez. Ellátja a BM. valamennyi szervét 
fotóanyagokkal és fotóeszközökkel. Fotófejlesztési, valamint operatív fényképe-
zési feladatokat lát el. 
Kialakítja a BM. egységes hírrendszerét, a BM. szerveket megfelelő híreszkö-
zökkel ellátja. A főcsoportfőnök (helyettese) engedélyével képviseli a Belügymi-
nisztériumot híradástechnikai és hírközlési kérdésekben, résztvesz a Honvédelmi 
Bizottság alá tartozó Állami Rádió és Vezetékes Bizottságok munkájában. 

A fenti feladatok megvalósítása és a lehetőségek szerinti legfejlettebb operatív-
technikai színvonal elérése érdekében: 

− igénybeveszi a tudományos kutatások és az ipar által kidolgozott legelőreha-
ladottabb eredményeket, 

− támaszkodik az ország legjobb szakembereire, figyelembeveszi a baráti or-
szágokban elért technikai eredményeket, 

− kutatásokat végez a megszerzett legfejlettebb technikai berendezések elkészí-
tése és alkalmazása érdekében. 

Segítséget nyújt a megyei (budapesti) politikai osztályok V/2. alosztályainak, il-
letve csoportjainak és munkájukat ellenőrzi. 

c) III/V-3. Osztály 

Operatív technikai úton felderíti a Magyar Népköztársaság területén működő el-
lenséges rádiós ügynököket. Ellenőrzi a kapitalista államok ügynöki rádióköz-
pontjainak tevékenységét. Ellenőrzi a hazai rádióadók tevékenységét, az államtit-
kot képező adatok közlésének megakadályozása céljából. 

Együttműködik a Varsói Szerződés országainak rádióelhárító szolgálatával és kü-
lön felhatalmazás alapján képviseli a Belügyminisztériumot a Koordinációs Köz-
pont felé. 

Lehallgatja és rögzíti a kapitalista államok diplomatáinak és katonai attaséinak 
rádión sugárzott rejtjeles közleményeit. 
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Megfejti azokat a rejtjelzett anyagokat, melyek rádiólehallgatásból, levélellenőr-
zésből és egyéb úton kerülnek a BM. birtokába. Erre a célra megfelelő technikai 
eszközöket tervez, készít és üzemeltet. 

Ellátja az Országos Rejtjel Központ funkcióit. Rejtjeleszközöket készít és hagy 
jóvá. Ellenőrzi és segíti a rejtjelzést végző szervek munkáját. 

d) III/V-4. Osztály 

Biztosítja az operatív szervek által figyeltetett személyek postai küldeményének 
ellenőrzését. Megakadályozza az ellenséges propagandaanyagok postai úton való 
terjesztését, továbbítását, államtitkokat képező és a népgazdaság érdekeit sértő 
adatok külföldre jutását. 

Az operatív szervek részére a levélellenőrzés során felkutat olyan személyeket, 
akik a felderítő- és elhárító szervek részére felhasználhatók. 

Rendszeresen segíti és ellenőrzi a megyei politikai osztályok levélellenőrző al-
osztályainak munkáját. 

25. III/1. (vizsgálati) Osztály 

a) A Magyar Népköztársaság törvényei, rendeletei és határozatai, a miniszter, mi-
niszterhelyettes parancsai, utasításai alapján országos hatáskörrel vizsgálatot 
folytat az államelleni, béke- és emberiségelleni, a társadalmi tulajdon elleni, va-
lamint a katonai bűntettekben. Továbbá vizsgálatot folytat minden olyan ügyben, 
amelyet a főcsoportfőnök hatáskörébe utal. 

b) Elhárítást végez a börtönökben fogvatartott politikai elítéltek között. 

c) A vizsgálati munka egységesítése, összehangolása és színvonalának emelése ér-
dekében a megyei politikai vizsgálati alosztályok munkáját segíti és ellenőrzi. 
A megyei alosztályok vezetőit és beosztottait a III. főcsoportfőnök engedélyével 
értekezletre berendelheti. Az ellenséges elemek tevékenységének új módszerei-
ről, irányáról, és több ügyben szerzett tapasztalatból – időnként – értékelő és tá-
jékoztató jelentéseket készít. 

d) Az operatív ügyek eredményes feldolgozása érdekében a főcsoportfőnökség 
szerveitől véleményezésre megküldött ügyekben köteles gyors és szakszerű jogi 
véleményt adni. 

26. III/2. (operatív nyilvántartó) Osztály 

a) Nyilvántartja azokat a személyeket és anyagaikat, akiket a főcsoportfőnökség 
szervei a Magyar Népköztársaság ellen elkövetett tevékenységük miatt köröznek, 
ellenőrzés alatt tartanak, kompromittáló, terhelő adatokkal nyilvántartásba vesz-
nek és akiket politikai bűncselekmények elkövetése miatt a bíróságok elítélnek. 
Vezeti a népi demokráciával szembenálló veszélyes ellenséges elemek külön 
nyilvántartását. 

b) Nyilvántartja a főcsoportfőnökség szervei által beszervezett ügynökséget, azok 
operatív szempontból jelentős kapcsolatait, a „K” és „T” lakások tulajdonosait. 

c) Ellenőrzi és biztosítja, hogy megfelelő dokumentációk legyenek a nyilvántartásba 
vett ellenséges elemekről. 
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d) Ellenőrzi és segíti a főcsoportfőnökség szerveinek operatív nyilvántartását és a 
nyilvántartással kapcsolatban kiadott parancsok és utasítások végrehajtását. 

e) Őrzi a főcsoportfőnökség fontos és bizalmas ügyiratait. 

f) A nyilvántartásnak az operatív szervek munkájával összhangban és szorosan 
együttműködve kell fejlődnie, hogy lépést tudjon tartani a követelményekkel. 

27. III/3. (útlevél) Osztály. 

a) Feladata a magyar állampolgárok hivatalos és magánjellegű útlevélkérelmeinek 
elbírálása, utiokmányok kiállítása, kiadása. Hajós-útlevelek, tengerész szolgálati 
könyvek, vasutas, pénzügyőr, stb. kiküldetési rendeletek érvényesítése. A magyar 
állampolgárok kivándorlási kérelmeit elbírálja, illetve engedélyt ad magyar ál-
lampolgárok kivándorlására. 
Intézi a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok útlevélügyeit, a Külügymi-
nisztérium és a Magyar Népköztársaság külképviseleti szerveinek közvetítésével. 
Engedélyezi a külföldön élő magyar állampolgárok részére konzuli útlevelek ki-
adását, be- és kiutazását. Véleményezi a külföldön élő magyar állampolgárok 
visszahonosítási kérelmét. Dönt a véglegesen hazatérni szándékozó magyar ál-
lampolgárok hazatelepülési ügyében. 

b) Irányítja a megyei főkapitányságok útlevél ügyintéző tevékenységét. 

c) S e g í t s é g e t  n y ú j t  a z  o p e r a t í v  f e l a d a t o k  
m e g o l d á s á h o z . 

28. III/4. (Tájékoztató, értékelő-, nemzetközi kapcsolatok) Osztály 

a) Rendszeres tájékoztatót készít a párt-, a kormány, valamint a BM vezetői részére 
a külső és belső ellenséges tevékenység jelentősebb tényeiről, valamint a rendkí-
vüli eseményekről. Egy-egy területről, objektumról, ellenséges csoportok tevé-
kenységéről átfogó információkat készít. 

b) Elemzi és értékeli a külső- és belső ellenség tevékenységének irányát, módszere-
it, taktikáját, az elhárító munka hatékonyságát. Kezdeményez átfogó elemzéseket 
és javaslatokat dolgoz ki, időben reagál az ellenség tevékenységének irányában, 
módszereiben beállott változásokra. 

c) Az operatív szervektől összegyűjti, értékeli és továbbítja a baráti országok állam-
biztonsági szerveit érdeklő információkat. A baráti országokból érkező tájékozta-
tókat a főcsoportfőnöknek jelenti. Feladata a baráti országok belügyi szerveivel 
való együttműködés biztosítása. Megállapodásokat előkészít, végrehajtásukat fi-
gyelemmel kíséri, intézi a kapcsolatok adminisztratív vonatkozásait. 

29. III/5. (Felügyeleti) Osztály 

a) Feladata segíteni a parancsok, utasítások végrehajtásának megszervezését. A 
központi szervekre támaszkodva végzi a megyei politikai osztályok ellenőrzését. 

A főcsoportfőnökség szervei és az osztály által szerzett tapasztalatokat az ellen-
ség tevékenységének módszereiről, irányáról, változásairól a megyei politikai 
osztályok felé általánosítja. 
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b) Összegezi és a főcsoportfőnöknek (helyettesének) jelenti a megyei osztályok 
munkájában tapasztalt eredményeket, hiányosságokat, valamint a hiányosságok 
felszámolására tett intézkedéseket. 

A szakterületekről szerzett tapasztalatokról tájékoztatja az illetékes csoportfőnö-
köket és összehangolja a feladatokat. 

Előkészíti a megyei osztályok időszakos beszámoltatását. 

c) Főcsoportfőnök (helyettese) utasítására ellenőrzi a főcsoportfőnökség központi 
szerveit. 

A megyei (budapesti) politikai osztályok részére a munkában jelentkező hibák 
felszámolására javaslatot tesz. 

30. III/6. (Személyzeti) Osztály 

a) Elősegíti a párt káderpolitikai irányelveinek érvényre juttatását. 
A főcsoportfőnökség szerveinek vezetőit segíti a káderproblémák (káderutánpót-
lás, tartalékok képzése, stb.) megoldásában. Időnként jelenti a főcsoportfőnökség 
személyi állománya káderhelyzetének alakulását. 

b) Feladata a hatásköri lista alapján előterjeszteni: a kinevezéseket, vezetői megbí-
zásokat, leváltásokat, elbocsátásokat, áthelyezéseket, más szervhez való átenge-
déseket, soros és soronkívüli előléptetéseket, kitüntetéseket, dicséreteket, jutal-
makat és nyugállományba való helyezéseket, stb. 

31. Valamennyi csoportfőnök és önálló osztály feladata: 

Elemezni és értékelni az ellenség módszerét és tevékenységét. Kimutatások, statisz-
tikai adatok felhasználásával következtetéseket kell levonni és ki kell dolgozni az el-
lenség elleni elhárító munka irányelveit. 

Tájékoztató jelentéseket készítenek a főcsoportfőnöknek (helyettesének), amelyben 
bemutatják az ellenséges erők tevékenységének irányát. 

Az operatív munka országos összehangolása érdekében a főcsoportfőnök engedélyé-
vel tájékoztatják a megyei párhuzamos szerveket. 

A meghatározott feladatok végrehajtása érdekében megszervezik szerveik együttmű-
ködését és szükség szerint koordinálják az operatív munkát. Ügyrendben (csoportfő-
nökök, önálló osztályvezetők) meghatározzák az együttműködés módját. 

32. A megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok politikai osztályai: 

a) Megyei (budapesti) hatáskörrel elvégzik mindazokat a feladatokat, amelyek a 
csoportfőnökségek és önálló osztályok számára országos viszonylatban meg van-
nak szabva, kivéve az olyan eseteket és ügyeket, melyek jelentőségüknél, vagy 
területi kiterjedésüknél fogva a csoportfőnökségek, illetve önálló osztályok ha-
táskörébe tartoznak. 

b) E feladatok végrehajtását a párhuzamosan szervezett alosztályaikon, csoportjai-
kon keresztül szervezik meg. 

 
IV.  
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A főcsoportfőnök, helyettese, csoportfőnökei, önálló osztály 

vezetőinek hatásköre 
 

33. A miniszter az alábbi hatásköröket tartja fenn magának: 

− A Főcsoportfőnökség munkájáról szóló évi jelentést és az egy évre szóló munka-
tervét jóváhagyja. 

− Az olyan nagyobb jelentőségű operatív munkákat és akciókat jóváhagyja, melyek 
megoldása során nemzetközi problémák vetődhetnek fel. 

− Jóváhagyja a fontosabb külföldi diplomaták beszervezését, és a külföldi állam-
polgárok őrizetbevételét. 

− A nemzetközileg vagy országosan közismert személyek őrizetbevételét jóváhagy-
ja. 

− Engedélyezi az ügynökök telepítését, ellenséges emigrációs szervezetek bomlasz-
tását, vezetőinek kompromittálására, stb. irányuló akciókat. 

− Jóváhagyja az olyan szervezeti változásokat, amelyek létszámemeléssel, vagy je-
lentősebb létszámcsökkentéssel járnak. 

− Kapcsolatot tart a baráti országok állambiztonsági szerveinek vezetőivel. 

− Ellenőrizteti a kiadott rendeletek, parancsok, utasítások és irányelvek végrehajtá-
sát.  

− A főcsoportfőnökség egész személyi állományát érintő riadó elrendelését jóvá-
hagyja. 

− Rendszeresen beszámoltatja a főcsoportfőnököt. 

− Ideiglenesen, vagy véglegesen hatáskörébe vonhat minden olyan kérdést, amely a 
főcsoportfőnökség bármely vezetőjének hatáskörébe van utalva. 

34. A III. Főcsoportfőnök (miniszterhelyettes) hatásköre: 

− Vezeti, irányítja és ellenőrzi a főcsoportfőnökség munkáját, ezen belül irányítja a 
csoportfőnökök, önálló osztályvezetők – megyei főkapitányokon keresztül – a 
megyei politikai osztályok vezetőinek munkáját. Rendszeresen beszámoltatja te-
rületük operatív helyzetéről és meghatározza feladataikat. 

− Tájékoztatja a párt- és a kormány vezetőit az ellenség ellen folyó harc alakulásá-
ról. 

− A napi operatív munkával kapcsolatos kérdésekben kapcsolatot tart a baráti or-
szágok állambiztonsági szerveivel. 

− Jelentést tesz a miniszternek a politikai szervek munkájáról, politikai, erkölcsi ál-
lapotáról, az állomány fegyelmi helyzetéről. 

− Időnként beszámol a kollégium ülésein a főcsoportfőnökség egy-egy szervének, 
vagy egészének munkájáról. A feladatok jellegétől függően egyes kérdésekben 
előterjesztést tesz a BM kollégium elé. 
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− A Főcsoportfőnök véleményező és tanácskozó szerve a „III. Főcsoportfőnökség 
Csoportfőnöki Értekezlete”. Tagjai: A Főcsoportfőnök-helyettes, a III/I., III/II., 
III/III., III/IV., III/V. csoportfőnökök, a III/1, és III/5. osztály vezetője, valamint 
meghívottként a BM PB-titkára. A főcsoportfőnök a szükséghez képest az Érte-
kezletet összehívja. 

− Javaslatot tesz a miniszternek a főcsoportfőnökség egészét érintő szervezeti vál-
toztatásokra. 

A létszámcsökkentéssel és létszámemeléssel nem járó kisebb (kb. 30 fős) szerve-
zeti változtatásokat eszközölhet az egyes csoportfőnökségeken, valamint a főcso-
portfőnökség osztályain belül. 

− Jóváhagyja a csoportfőnökségek, önálló és megyei osztályok, továbbá a fonto-
sabb (BM összes szerveit érintő hírközlési, technikai, stb.) feladatokat ellátó osz-
tályok és alosztályok ügyrendjét. 

− Nagyobb jelentőségű, több megyére kiterjedő ellenséges tevékenységet kifejtő 
csoportok ügyében engedélyezi az ügynöki bizalmas nyomozás megindítását. 

− Engedélyez ügynöki feldolgozást olyan személyek ellen, akik jelentősebb funk-
ciót töltenek be és ellenséges tevékenységükre ellenőrzött adatok állnak rendel-
kezésére. 

− A törvényes rendelkezések betartásával engedélyezi az őrizetbevételt, illetve elő-
zetes letartóztatást olyan esetekben, amikor a politikai bűncselekmény országos 
kiterjedésű, a bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsított személyek az 
állami, társadalmi, gazdasági, kulturális élet területén fontos beosztást töltenek 
be, az eljárás nagyobb politikai kihatással jár, egy ügyben háromnál több személy 
letartóztatása látszik szükségesnek (csoportos letartóztatás). 

− Jóváhagyja a dezinformációs anyagok kiadását. 

− Ellenőrzi, illetve ellenőrizteti a főcsoportfőnökség szerveinek munkáját. 

− Országos értekezletek megtartását elrendeli. 

− Fontosabb operatív akciók, vagy rendkívüli események alkalmával bármely idő-
ben szolgálatba rendelheti a főcsoportfőnökség szerveit. 

− Operatív vagy egyéb célból a hatáskörébe tartozó vezetők és beosztottak részére 
engedélyezi a kapitalista országokba való utazásokat. 

− Ideiglenesen, vagy véglegesen hatáskörébe vonhat minden olyan kérdést, mely a 
csoportfőnökök és önálló osztályvezetők hatáskörébe van utalva. 

35. A III. Főcsoportfőnök helyettesének hatásköre: 

A főcsoportfőnököt távollétében a főcsoportfőnök-helyettes helyettesíti. Általában a 
főcsoportfőnök által meghatározott hatáskör illeti meg. 

36. Csoportfőnök és önálló osztályvezető hatásköre: 
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− Szervezi, irányítja és ellenőrzi a csoportfőnökség, illetve önálló osztály (további-
akban csoportfőnökség) ügynöki operatív munkáját, biztosítja az eredményes 
bűnüldözést. 

− Megszervezi a parancsok, utasítások végrehajtását. Értékeli az operatív helyzetet 
és jelenti az ellenség módszereiben és támadásának irányában végbement válto-
zásokat. Kezdeményezi az operatív akciókat. Intézkedéseket tesz és javasol a 
munkában mutatkozó hibák, fogyatékosságok kiküszöbölésére. 

− Az alárendelt osztályai számára meghatározza az operatív munka fő feladatait, 
jóváhagyja az osztályok munkatervét és évi beszámoló jelentéseit. 

− Illetékességi területén engedélyezi az ellenséges tevékenységet folytató csopor-
tok, vagy személyek elleni ügynöki bizalmas nyomozás megindítását. A jelentő-
sebb operatív ügyekben engedélyezi, illetve jóváhagyja az operatív kombináció-
kat. 

− A hatáskörébe utalt esetekben a célszemély tevékenységének ellenőrzése érdeké-
ben engedélyezi a konspirált házkutatásokat, a konspiratív őrizetbevételeket, a 
szoba- és telefonlehallgatásokat, a figyelés bevezetését. 

− A kompromittáló adatok alapján történő ügynöki beszervezéseket és a jelentő-
sebb ügynökök foglalkoztatási terveit jóváhagyja. 

− Elrendeli a III/1. osztály vezetőjének előzetes egyetértése alapján a főcsoportfő-
nök hatáskörébe nem utalt ellenséges tevékenységgel alaposan gyanúsítható sze-
mélyek előzetes letartóztatását, őrizetbevételét. 

− Irányítja és segíti a megyei párhuzamos szervek ügynöki, operatív munkáját – a 
kettős alárendeltség elve alapján. 

− A megyei párhuzamos szervek vezetői felé a megyei politikai osztály vezetőjén 
keresztül utasítási joggal rendelkezik. 

− Az egyes operatív akciók végrehajtására, rendkívüli események elhárítására a 
csoportfőnökség állománya részére készültséget rendelhet el. Amennyiben a ké-
szültség mértéke meghaladja a személyi állomány 50%-át és a 48 órai időtarta-
mot, engedélyezését a főcsoportfőnöktől kell kérni. 

− A csoportfőnökség területén feldolgozás alatt álló ellenséges tevékenységről, az 
operatív helyzetről rendszeres híranyagot állít össze, ezeket értékelés után felter-
jeszti a főcsoportfőnöknek. A rendkívüli eseményeket – a tett intézkedéseket 
megjelölve – ugyancsak azonnal jelenti a főcsoportfőnöknek. 

− Félévenként értékeli az alárendeltségébe tartozó szervek munkáját, meghatározza 
a további feladatokat és erről jelentést tesz a főcsoportfőnöknek. 

− A megyei politikai osztályok párhuzamos alosztályvezetői részére jóváhagyással 
országos értekezlet tartását rendelheti el. 

− Rendszeres kapcsolatot tart a hatáskörébe tartozó objektumok felelős vezetőivel. 
Ezek részére az adott objektum helyzetéről az operatív érdekek figyelembevéte-
lével szóbeli információt ad. 
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− Összeállítja a csoportfőnökség évi „B” ellátmányának költségvetését és azt jóvá-
hagyás végett felterjeszti a főcsoportfőnöknek. A jóváhagyott költségvetésből az 
érvényben lévő miniszterhelyettesi utasítás szerint operatív célokra kifizetéseket 
engedélyez. 

− A főcsoportfőnök hatáskörébe nem utalt beosztott osztályok és egyes alosztályok 
ügyrendjét, valamint vezetőik hatáskörét jóváhagyja. 

− A csoportfőnökök gondoskodnak arról, hogy a munkaterületükön észlelt és más 
csoportfőnökséget érintő ellenséges tevékenységről az illetékes szervek időben és 
folyamatosan tudomást szerezzenek. Biztosítják az egymás közötti rendszeres 
hírcsere megszervezését, továbbá azt, hogy a többi csoportfőnökséget érintő 
ügyekben a koordinációs munka biztosítva legyen. 

36. A  c s o p o r t f ő n ö k ö t  t á v o l l é t é b e n  a  
c s o p o r t f ő n ö k h e l y e t t e s  h e l y e t t e s í t i . 

37. A megyei (budapesti) főkapitányok felelősek a megyei politikai osztályok munkájá-
ért. 

Rendszeresen beszámoltatják a politikai osztályok vezetőit. Ellenőrzik és segítik az 
osztályok, alosztályok munkáját. 

A főkapitányok – a III. Főcsoportfőnök (helyettes) jóváhagyásával – hatáskörükbe 
vonhatnak minden olyan kérdést, amely a megyei politikai osztályok vezetőinek ha-
táskörébe van utalva. 

38. A főcsoportfőnökség megyei (budapesti) politikai osztályvezetőinek hatásköre: 

− Szervezi, irányítja és ellenőrzi az ügynöki operatív munkát a megye (Budapest) 
területén. Biztosítja az ellenséges tevékenységet kifejtő elemek felderítését, lelep-
lezését és az eredményes bűnüldözést. 

− Megszervezi a miniszter, a főcsoportfőnök parancsainak, utasításainak végrehaj-
tását. 

− Engedélyezi az ügynöki, informátori és rezidensi beszervezéseket, konspirált és 
találkozási lakások szervezését. 
Amennyiben a beszervezési jelölt nagyobb tekintéllyel, illetve hírszerzési lehető-
séggel rendelkező személy (pl. jelentős egyházi személy, tudós, író, stb.) a be-
szervezést engedélyezés előtt az illetékes párhuzamos csoportfőnökséggel egyez-
teti. 

− Engedélyezi az ellenséges tevékenységet folytató személyek és csoportok ellen 
az ügynöki bizalmas nyomozás bevezetését. E munkát megfelelően koordinálja a 
párhuzamos szervekkel. 

− Engedélyezi az ügynöki, vagy más úton beszervezett adatok alapján ellenséges 
tevékenységgel gyanúsítható személyek őrizetbevételét és előzetes letartóztatását. 
Az előzetes letartóztatást véleményeztetni kell az illetékes csoportfőnökkel és – 
fontosabb ügyekben – a III/1. osztály vezetőjével is, kivéve a sürgős, pl. tetten-
érés esetét. 
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− Az illetékességi területén tevékenykedő ellenséges elemekről és az ügynöki fel-
dolgozás alatt álló személyekről rendszeresen jelent a központi párhuzamos szerv 
vezetőjének. A területén történt rendkívüli eseményekről a főcsoportfőnöknek 
azonnal jelentést tesz. 

− Félévenként osztályértekezleten értékeli az alosztályok munkáját és meghatároz-
za a feladatokat. Az értékelésről és feladatokról jelentést tesz a főcsoportfőnök-
nek. 

− Kapcsolatot tart fenn a megyében lévő objektumok és intézmények vezetőivel. 
Ezek részére a konspiráció szem előtt tartásával az objektumok védelme érdeké-
ben szóbeli információkat ad. 

− Rendszeresen beszámol a megyei Pártbizottság első titkárának a megye (Buda-
pest) operatív helyzetéről. Időnként beszámol a párt megyei Végrehajtó Bizottsá-
ga előtt a munkatervben meghatározott témákról. (A Politikai Bizottság 1957. 
november 12-i határozata szerint.) 

− A Végrehajtó Bizottság elé menő jelentést fel kell terjeszteni jóváhagyásra a fő-
csoportfőnöknek. 

− Összeállítja az osztály évi „B” ellátmányának költségvetését és azt jóváhagyás 
végett felterjeszti a főcsoportfőnökhöz. A jóváhagyott költségvetésből az érvény-
ben lévő miniszterhelyettesi utasítás szerint operatív célokra kifizetéseket eszkö-
zöl. 

− Gondoskodik arról, hogy a munkaterületén észlelt, de más megye területét érintő 
ellenséges tevékenységről az illetékes szerv időben és folyamatosan tudomást 
szerezzen. A több megyét érintő ügyekben gondoskodik a koordinációs munka 
megszervezéséről az illetékes csoportfőnökség jóváhagyása alapján. 

− Az alosztályvezetők részére havonta munkaértekezletet tart. Részt vesz az alosz-
tályok gyakorlati munkájában, azokat elsősorban operatív kombinációk kidolgo-
zásával, akciókban való részvétellel és fontosabb ügynökök tartásával segíti. 

 
V.  
 

Parancsok és utasítások adása, valamint az írásbeli érintkezés módja 
 

39. Az egységes irányítás, a feladatok egységes végrehajtása érdekében a főcsoportfőnök 
(miniszterhelyettes), a főcsoportfőnök helyettes, csoportfőnökök, önálló osztályveze-
tők, a megyei (budapesti) főkapitányok és politikai osztályvezetők parancsot és utasí-
tást adnak ki. 

a) A főcsoportfőnök (miniszterhelyettes) az egész állományt érintő kérdésekben mi-
niszterhelyettesi parancsot és utasítást ad ki. 

b) A csoportfőnökök csoportfőnökségük területére, valamint a megyei párhuzamos 
szerveik felé adnak parancsot, utasítást. 

c) A megyei (budapesti) főkapitányok, valamint a politikai osztályok vezetői me-
gyéjük területére, állományukat érintő kérdésekben adnak ki parancsot, utasítást. 
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40. Az írásbeli érintkezés módja. 

a) Külső szervekkel: 

− A miniszterekkel, miniszterhelyettesekkel, országos hatóságok vezetőivel és 
helyetteseivel, a hatáskörükbe tartozó kérdésekben a III. Főcsoportfőnök (he-
lyettese) folytathat levelezést. 

− A társminisztériumok főosztályvezetőivel a szakterületükre vonatkozó kérdé-
sekben a csoportfőnökök és önálló osztályvezetők levelezhetnek. 

− A megyei tanácsok és más megyei hatóságok, szervek vezetőivel, a megyei 
politikai osztályok vezetői a hatáskörükbe tartozó kérdésekben levelezést 
folytathatnak. 

− A III. Főcsoportfőnökség szervei a felsoroltakon kívül társminisztériumokkal, 
főhatóságokkal, stb. illetve megyei szervekkel közvetlenül levelezést nem 
folytathatnak. 

− A főcsoportfőnökség szervei környezettanulmányt, priorálást, véleményt 
párt- és állami szervek részére az MSZMP Titkárságának „a belügyi informá-
ciók és környezettanulmányok kérésének rendezéséről” szóló határozata lap-
ján adhatnak. 

− Az ügynökség személyes jellegű ügyeinek intézését – nyugdíj, jogfolytonos-
ság, erkölcsi bizonyítvány, stb. – a konspiráció érdekében csoportfőnökök ja-
vaslata alapján a főcsoportfőnök (helyettese) engedélyével a BM Titkárság 
végzi. 

b) Belső szervekkel: 

A főcsoportfőnök a csoportfőnökök, az önálló és beosztott osztályvezetők, vala-
mint alosztályvezetők a minisztériumon belül lévő társszervek hasonló szintű ve-
zetőivel a hatáskörükbe utalt kérdésekben levelezést folytathatnak. 

Az ügykörükbe tartozó feladatok megoldásához tájékoztató jellegű anyagokat és 
adatokat kérhetnek, vagy őket egyes feladatok elvégzésére felkérhetik. A főcso-
portfőnökség vezetői kötelesek a tudomásukra jutott és a BM más szerveit érintő 
kérdésekről az illető szerv vezetőjét tájékoztatni. 

A csoportfőnökségek a külső és belső szervekkel történő írásbeli érintkezések so-
rán kötelesek betartani a konspirációs szabályokat. 

41. A főcsoportfőnökség képviselete, tájékoztatók, nyilatkozatok adása külső szervek 
felé. 

a) A főcsoportfőnök (helyettes) más minisztériumok, illetve országos hatáskörű 
szervek kollégiumain, értekezletein résztvehet és itt a minisztérium nevében – 
felhatalmazás alapján – állást foglalhat. 

A felsorolt szervek felé a csoportfőnökök és önálló osztályvezetők a főcsoportfő-
nök (helyettes) engedélyével a főcsoportfőnökség nevében – felhatalmazás alap-
ján – foglalhatnak állást. A megyei politikai osztályvezetők a megyei főkapitány 
jóváhagyásával résztvehetnek a megyei szintű értekezleteken és ott a főkapitány-
ság nevében állást foglalhatnak. 
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b) A bíróságok ülnökeiként való kinevezéshez a főcsoportfőnök (helyettes) engedé-
lye kell. A bírói és ügyészi eljárás során titoktartás alóli felmentést a főcsoportfő-
nök, illetve a főcsoportfőnök-helyettes adhat. 

A főcsoportfőnökségnek az ügyészi szervekkel való kapcsolatát a belügyminisz-
ter és a legfőbb ügyész erre vonatkozó közös utasításai szabályozzák. 

c) A főcsoportfőnökség munkájával összefüggő kérdésekről nyilvános tájékoztató-
kat, nyilatkozatokat sajtóban, rádióban, televízióban csak a főcsoportfőnök jóvá-
hagyásával, a BM Titkárság sajtócsoportján keresztül lehet kiadni. A megyei fő-
kapitányságok politikai osztályai munkájáról tájékoztatókat és egyéb nyilvánosan 
megjelenő nyilatkozatokat csak a főcsoportfőnök engedélyével lehet adni. 

d) A főcsoportfőnökség a Kormányhoz, a Honvédelmi Bizottsághoz, a Gazdasági 
Bizottsághoz, valamint más szervekhez a kiadásra kerülő rendelet, utasítás, stb. 
előterjesztéseit – a szükséges koordinációs munka elvégzésére – a BM Titkársá-
gának küldi meg. Ugyancsak a BM Titkárságának küldi meg a társminisztérium-
tól és hatóságoktól érkező Elnöki Tanács, Kormány, Honvédelmi Bizottság és 
Gazdasági Bizottság elé kerülő előterjesztésekkel, valamint együttes utasításter-
vezetekkel kapcsolatos észrevételeit. 

 

VI.  

 
Vegyes rendelkezések 

 
42. A főcsoportfőnökség szerveinek – amennyiben más üggyel kapcsolatban folytatott 

nyomozati munka során olyan megbízható és ellenőrzött adat birtokába jutnak, mely 
a választott pártszervek tagjaira, pártalkalmazottakra, vagy a párt hatáskörébe tartozó 
állami és társadalmi beosztást betöltő személyekre vonatkozik és ellenük szükséges-
nek látszik eljárást bevezetni, – a vonatkozó párthatározat alapján kell eljárni. 

43. A Főcsoportfőnökség központi és megyei szervei vezetőinek fegyelmi jogkörét a 
parancsnokok dicséreti, jutalmazási és fegyelmi utasítása tartalmazza. 

44. A főcsoportfőnökség személyi állományát érintő kinevezések, leváltások, elbocsátá-
sok, áthelyezések, más szervhez való átengedések, soros, soronkívüli előléptetések, 
kitüntetések, dicséretek, jutalmak, házasságkötések engedélyezése, külföldi utazások, 
nyugállományba helyezés, illetménynélküli szabadság, stb. kérdéseiben az érvényben 
lévő hatásköri lista szerint kell eljárni. 

45. A Főcsoportfőnökség csoportfőnökei, önálló osztályvezetői, valamint a megyei poli-
tikai osztályok vezetői évi rendes, tanulmányi, vagy rendkívüli szabadságát a főcso-
portfőnök engedélyezi. 

A főcsoportfőnökség csoportfőnökei, önálló osztály és megyei politikai osztály veze-
tői illetékességi területüket a Főcsoportfőnök engedélyével hagyhatják el. 

Budapest, 1962. november 14. 
 
  Galambos József sk. 
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  miniszterhelyettes 
 
A kiadmány hiteles: 
(Bihari János) 
 r. őrnagy 
 
Készült: 41 pld-ban. 
Kapják: elosztó szerint 
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