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I. fejezet 
 

A Belügyminisztérium III/III. Csoportfőnöksége 
 

1. A BM. III/III. Csoportfőnökség (a továbbiakban: Csoportfőnökség) a BM. III. 
Főcsoportfőnökség szervezetében a belső reakció elleni elhárítás szerve. Munkáját a Bel-
ügyminisztérium és a III. Főcsoportfőnökség ügyrendje, a belügyminiszter és állambizton-
sági helyettesének parancsai, utasításai alapján végzi.  

2. A rendelkezésére álló operatív és más törvényes eszközökkel, módszerekkel tel-
jesíti a belső reakció elleni harcban ráháruló feladatokat. Köteles szoros együttműködés-
ben dolgozni a III. Főcsoportfőnökség és a Belügyminisztérium más szerveivel. Munkájá-
nak elősegítése érdekében együttműködik az illetékes állami és társadalmi szervekkel. 
Támaszkodik a Magyar Népköztársasághoz hű állampolgárokra.  

Szerződések és megállapodások alapján, a főcsoportfőnökség ügyrendjében megha-
tározottak szerint kapcsolatot tart és együttműködik a baráti szocialista országok társszer-
veivel. 

3. A Csoportfőnökséget a főcsoportfőnök helyettese, egyben a Csoportfőnökség ve-
zetője, mint egyszemélyi felelős parancsnok irányítja és vezeti a főcsoportfőnök közvetlen 
alárendeltségében.  

4. A Csoportfőnökség munkája eredményességének és ütőképességének alapvető 
feltétele, hogy tevékenységében megvalósítsa a párt politikáját, következetesen alkalmaz-
za a társadalompolitikai követelményeket és szigorúan betartsa a szocialista törvényessé-
get.  

A parancsnokok kötelesek gondoskodni a személyi állomány eszmei, politikai egy-
ségéről, a politikai és szakmai felkészültség állandó fokozásáról, a szilárd katonai és szol-
gálati fegyelem, a magas fokú erkölcsi állapot megteremtéséről. Ennek érdekében – a vo-
natkozó párthatározatok alapján – a parancsnokok kötelesek együttműködni a Csoportfő-
nökség pártbizottságával és alapszervezeteivel. 

5. A Csoportfőnökség szervei:  

− III/III-1. Osztály (az egyházak vonalán tevékenykedő ellenséges elemek el-
hárítása); 

− III/III-2.  Osztály (az ifjúság körében tevékenykedő ellenséges elemek elhárí-
tása); 

− III/III-3. Osztály (az „F”-dossziés személyek ellenőrzésének szervezése; a 
jelenleg is aktív, volt politikai elítéltek, valamint az írásbeli 
izgatást elkövetők elhárítása); 

− III/III-4. Osztály (a kulturális területeken tevékenykedő ellenséges szemé-
lyek elhárítása); 

− III/III-A. Önálló Alosztály (a párt és a kormány vezetőinek operatív biztosítá-
sa); 

− III/III-B. Önálló Alosztály (elemző, értékelő és tájékoztató); 
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− Csoportfőnökség Titkársága; 

− szakirányítás szempontjából a rendőrfőkapitányságok III/III. Osztályai. 
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II. fejezet 
 

A Csoportfőnökség feladata 
 

6. Országos hatáskörrel irányítja, koordinálja és végzi a Magyar Népköztársaság ál-
lami, társadalmi, gazdasági rendjének megdöntésére, aláásására, gyengítésére törő belső 
ellenséges erők és a velük kapcsolatot tartó külföldi ellenséges személyek felderítését, 
tevékenységük megelőzését, megszakítását. Értékeli, elemzi az ellenség tevékenységét, 
módszereit, az elhárító munka hatékonyságát. A következtetésekről összefoglaló jelenté-
seket készít. Az elhárítási területeken tapasztalt negatív jelenségekről szignalizációkat 
küld az illetékes szerveknek. Intézkedéseivel elősegíti a volt ellenséges elemek beilleszke-
dését társadalmi rendszerünkbe.  

7. Munkáját az aktív belső ellenséges elemek tevékenységének felderítésére, meg-
előzésére, megszakítására összpontosítja, különös tekintettel a nagy társadalmi 
veszélyességű bűncselekményekre (államellenes összeesküvésre, szervezkedésre, lázadás-
ra, merényletre, kártevésre, rombolásra, izgatásra).  

8. a) Elhárító munkát végez a kulturális területen elhelyezkedő ellenséges szemé-
lyek, csoportok és ezek nemzetközi kapcsolatainak vonalán. Szervezi és vég-
zi azoknak az objektumoknak az operatív védelmét, amelyek az ellenség ér-
deklődésének középpontjában állnak. 

  Felderíti, korlátozza, leleplezi azokat a személyeket és csoportokat, akik 
(amelyek) irányítói és szervezői az államellenes politikai, ideológiai akna-
munkának, akik (amelyek) fasiszta, polgári demokrata (burzsoá), nacionalis-
ta, revizionista, szektás-dogmatikus, anarchista, vagy más ellenséges plat-
formról illegális csoportokat, szervezeteket hoznak létre, vagy létrehozásukat 
tűzik ki célul. 

b) Felderíti, bomlasztja, megakadályozza az egyházi reakció, az egyházi 
illegációk és félillegációk ellenséges tevékenységét. Operatív ellenőrzés alatt 
tartja a volt szerzetesrendeket, a szektákat, az egyházi iskolákat. 

c) Felderíti, megelőzi, megakadályozza az ifjúság körében folyó, az állam biz-
tonságát veszélyeztető ellenséges tevékenységet. Szervezi a felsőfokú oktatási 
intézmények operatív védelmét. 

Irányítja azoknak a politikai, kulturális, sport és egyéb tömegmegmozdulás-
oknak, rendezvényeknek operatív biztosítását, amelyeket ellenséges szemé-
lyek, vagy csoportok a Magyar Népköztársaság politikai rendjét, az állam biz-
tonságát veszélyeztető cselekmények elkövetésére, párt- és rendszerellenes 
hangulatkeltésre használhatnak ki. 

d) Szervezi és végzi a jelenleg is ellenséges magatartást tanúsító volt politikai el-
ítéltek tevékenységének felderítését, a társadalomra különösen veszélyes ele-
mek rendszeres ellenőrzését. Szervezi az antidemokratikus elemek nyilvántar-
tásában szereplő személyek időszakos ellenőrzését. Felderíti az illegális röp-
lapterjesztés elkövetőit, megakadályozza a belső zavart és ellenséges hangu-
latkeltést célzó írásos propagandatevékenységet. 
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e) A Kormányőrséggel és más érintett szervekkel szoros együttműködésben 
végzi a párt illetékes szerve által meghatározott magyar és külföldi párt-, 
kormány- és állami vezetők operatív védelmét. 

f) Rendszerezi, értékeli, elemzi a belső és a hozzájuk kapcsolódó külső ellenség 
terveiről, támadási irányáról, taktikájáról, módszereiről szerzett információ-
kat. Segíti az állambiztonsági propagandamunkát. 

g) A lakosságtól érkező, az operatív munkát, vagy az állományt érintő bejelenté-
seket, panaszokat, kérelmeket kivizsgálja, a megtett intézkedésekről a beje-
lentőket tájékoztatja. 
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III. fejezet 
 

A Csoportfőnökség eszközei és módszerei 
 

9. A Csoportfőnökség feladatának teljesítése során jogosult a szocialista törvényes-
ség elveinek betartásával, a vonatkozó jogszabályokon alapuló nyílt és titkos eszközöket, 
módszereket alkalmazni. Ezek alapvetően a következők:  

a) a magyar és külföldi állampolgárokkal titkos együttműködés létesítése, azok 
beszervezése (külföldi állampolgárok beszervezését az illetékes szakterüle-
tekkel szoros együttműködésben valósítja meg); 

b) konspirált és találkozási lakások szervezése; 

c) külső figyelés alkalmazása; 

d) környezettanulmány készítése; 

e) postai küldemények titkos ellenőrzése; 

f) titkos házkutatás, előállítás foganatosítása; 

g) operatív-technikai eszközök alkalmazása; 

h) operatív nyilvántartások, adattárak vezetése; 

i) bizalmas nyomozás folytatása és büntetőeljárás kezdeményezése; 

j) a lakossággal közvetlen kapcsolatban álló fegyveres és polgári szervek, in-
tézmények és objektumaik (kivéve a párt- és társadalmi szervek objektumait) 
operatív intézkedés fedése céljából történő felhasználása az ott kialakult sza-
bályok és kötelmek betartásával; 

k) polgári személyek SZT-állományban való foglalkoztatása, a Csoportfőnökség 
hivatásos állományának ellátása fedőigazolvánnyal és más okmánnyal; 

l) magyar, vagy külföldi állampolgárok által elkövetett bűncselekmények, sza-
bálysértések miatt folyamatba tett büntető-, vagy szabálysértési eljárás opera-
tív érdekből történő megszüntetése, hasznosítása; 

m) aktív intézkedések végrehajtása, amelyek hatásukban keresztezik és dezorga-
nizálják az ellenséges erők aknamunkáját. 

10. A Csoportfőnökség szervei feladataik teljesítése során módszeresen építenek az 
állam biztonságát közvetlenül segítő – velük szervezett titkos kapcsolatban nem álló – 
állampolgárok támogatására. 
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IV. fejezet 
 

A csoportfőnök feladata és jogköre 
 

11. A csoportfőnök:  

a) vezeti, irányítja és ellenőrzi a Csoportfőnökség központi szerveit, biztosítja a 
rendőrfőkapitányságok III/III. osztályainak szakirányítását. A Csoportfőnök-
ség egészét, vagy egyes szerveit érintő parancsokat, utasításokat, szabályza-
tokat ad ki; 

b) felelős a belső reakció elhárítását szolgáló operatív és más, hatáskörébe utalt 
feladatok végrehajtásáért, a Csoportfőnökség személyi állományának politi-
kai, szakmai, erkölcsi, fegyelmi helyzetéért, harckészültségéért, a Csoportfő-
nökség anyagi, technikai állapotáért; 

c) a vezetése és felügyelete alá rendelt szervek munkájáról, a feladatok teljesíté-
séről folyamatosan, az állam biztonságát érintő rendkívüli eseményekről pe-
dig soron kívül jelentést tesz a BM. III. főcsoportfőnöknek; 

d) a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályán keresztül kapcsolatot tart a baráti or-
szágok állambiztonsági szerveinek azonos szintű vezetőivel; 

e) közvetlen kapcsolatot tart – a hatáskörébe tartozó kérdésekben – az MSZMP 
KB. osztályvezetőivel, a Budapesti Pártbizottság titkáraival, a megyei és a ke-
rületi pártbizottságok első titkáraival, más minisztériumok, országos hatáskö-
rű szervek, társ fegyveres erők és testületek azonos szintű vezetőivel; 

f) biztosítja, hogy a Csoportfőnökség szervei a választott testületek tagjaival, a 
párt és a kormány hatáskörébe tartozó személyekkel szemben állambiztonsági 
intézkedéseket csak a 08/1966. számú belügyminiszteri parancsban meghatá-
rozott vezetők előzetes hozzájárulásával foganatosíthatnak. 

12. Jóváhagyásra felterjeszti:  

a) a Csoportfőnökség szervezetével, létszámával, ügyrendjével összefüggő, va-
lamint a személyi állományt, a szervek anyagi, technikai ellátottságát érintő 
azon előterjesztéseket, javaslatokat, amelyekben a döntés jogát a vonatkozó 
rendelkezések a belügyminiszter, vagy miniszterhelyettes hatáskörébe utalják; 

b) a Csoportfőnökség távlati és éves operatív tervét, beszámoló jelentését; 

c) felsőbb párt- és állami szervek választott, vagy kinevezett testületei, tagjai tá-
jékoztatására készült értékelő jelentéseket, információkat, szignalizációkat; 

d) az ellenséggel szemben tervezett fontosabb akciók, dezinformációk terveit, 
továbbá minden olyan állambiztonsági intézkedés bevezetésére készült javas-
latot, amelyek bel-, vagy külpolitikai vonatkozásban jelentősebb kihatással 
járhatnak; 

e) az ellenséges tevékenység irányáról, tendenciáiról, módszereiről, azok figye-
lemreméltó változásairól szerzett értesüléseket tartalmazó jelentéseket, össze-
foglalókat; 
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f) a 3/e. rendszabály működtetési idejének meghosszabbítására vonatkozó javas-
latokat; 

g) a Csoportfőnökség, vagy más BM-szerv hivatásos tisztjének ellenséges vo-
nalba tervezett bevezetésére vonatkozó javaslatot; 

h) a baráti országok állambiztonsági, vagy belügyi szerveivel tervezett fontosabb 
megállapodások és szerződések tervezetét, valamint az azokban vállalt köte-
lezettségek teljesítéséről készült jelentéseket, csoportfőnöki és osztályvezetői 
szintű delegációk kiutaztatási tervét; 

i) a társadalmilag különösen jelentős, vagy fontos beosztásban dolgozó szemé-
lyek beszervezésére, ellenük bizalmas nyomozás bevezetésére, továbbá bün-
tetőeljárás megindítására vonatkozó javaslatokat; 

j) áruló hálózati személy elleni büntetőeljárás megindítására vonatkozó javasla-
tot; 

k) az SZT-tiszti állomány létszámára és kinevezésére készített javaslatot; 

l) a Csoportfőnökség egész állományát érintő riadó elrendelésére vonatkozó ter-
veket; 

m) a Csoportfőnökség szerveit és feladatait érintő, valamint az államellenes bűn-
cselekményekkel kapcsolatos közlemények, kommünikék, nyilatkozatok stb. 
terveit; 

n) a BM. hivatásos tisztjével szemben tervezett állambiztonsági, vagy szabad-
ságkorlátozó intézkedésekre vonatkozó javaslatot. 

13. Jóváhagyja, engedélyezi:  

a) a Csoportfőnökség szerveinek éves terveit, beszámoló jelentéseit, valamint a 
személyi állományt és a szerv anyagi, technikai ellátottságát érintő előterjesz-
téseket, továbbá jelentősebb ügyekben az operatív akciók, kombinációk, nyílt 
és titkos intézkedések, dezinformációk terveit, amelyekben a döntés joga ha-
táskörébe tartozik; 

b) államellenes bűncselekmények elkövetésének alapos gyanúja miatt operatív 
és személyes szabadságot korlátozó intézkedések foganatosítását csoportok és 
személyek ellen a hatáskörébe tartozó ügyekben; 

c) szakterületén meghatározott feladatok teljesítése érdekében, a hatáskörébe 
tartozó ügyekben és személyek esetében a főcsoportfőnökség valamennyi 
operatív eszközének és módszerének felhasználását; 

− az előzetes csoportdossziék és csoportdossziék nyitását; 

− a társadalmi életben jelentős szerepet, fontos beosztást betöltő magyar ál-
lampolgárságú személyek beszervezését és kizárását; 

− az SZT-tisztek munkakörét; 

− a „K”-lakások cseréjét; 

− a titkos őrizetbe vételt; 
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− a 3/e. és 3/e. „labda” rendszabály alkalmazását; 

− a 20 napon túl tartó operatív figyeléseket; 

− a BM. szervei kriminalisztikai és operatív-technikai eszközeinek alkalma-
zását; 

− a büntetőeljáráson kívül alkalmazott rendőrhatósági figyelmeztetést; 

− a III/I. Csoportfőnökség vezetőjével egyezteti és jóváhagyja a kapitalista 
országokba feladattal megbízott – hatáskörébe tartozó – hálózati szemé-
lyek utaztatását; 

d) ügyek, operatív okmányok, bizonyítékok, dokumentumok, hálózati szemé-
lyek, „K”- és „T”-lakások stb. átvételét, átadását a főcsoportfőnökség szervei, 
illetve a BM. társszervek között; 

e) szakterületének megfelelően területi, illetve személyes szabadságot korlátozó 
intézkedések foganatosítását tettenérés esetén, rendkívüli esemény megelőzé-
se céljából, vagy a bűncselekmény következményeinek elhárítása érdekében; 
államellenes bűncselekményt elkövető, vagy azzal gyanúsítható, szökésben 
levő személyek konspirált körözésének elrendelését és visszavonását; 

f) a Csoportfőnökség elhárítási területén a fontos és bizalmas munkakörök be-
töltésére készített javaslatokat; 

g) alárendelt beosztottjainak (alosztályvezetőkig bezárólag), valamint a 
rendőrfőkapitányságok III/III. osztályai beosztottjainak kiutazását operatív 
célból baráti országokba; 

h) egyes operatív akciók végrehajtására, rendkívüli események elhárítására, a 
Csoportfőnökség állománya részére készültség elrendelését (amennyiben a 
készültség mértéke nem haladja meg a személyi állomány 50%-át és a 48 óra 
időtartamot). 
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V. fejezet 
 

A csoportfőnök-helyettes feladata és jogköre 
 

14. A csoportfőnök-helyettes a csoportfőnököt távollétében annak jogkörével helyet-
tesíti:  

a) szervezi, irányítja és ellenőrzi az alárendelt szervek munkáját; 

b) anyagi és pénzügyi kérdésekben aláírási joggal rendelkezik. 

15. Jogkörét meghaladó kérdésekben a csoportfőnöknek felterjeszti:  

a) az egyes elhárítási vonalakat, vagy jelentősebb konkrét kérdéseket érintő ér-
tékeléseket, tájékoztatásokat, a jóváhagyott munkatervi feladatok módosítá-
sát; 

b) a hatáskörét meghaladó ügyekben javaslatot a 3/e. rendszabály beszerelésére, 
vagy megszüntetésére; 

c) javaslatokat a személyes szabadságot korlátozó intézkedésekre; 

d) a fontos és bizalmas munkakörök betöltésére vonatkozó állásfoglalásokat; 

e) az irányítása alá tartozó szervek személyi állományára vonatkozó javaslato-
kat; 

f) a Csoportfőnökség egészét érintő szociális, egészségügyi helyzetről értékelést 
és javaslatokat, tanulmányi és iskoláztatási terveket. 

16. Jóváhagyja, engedélyezi:  

a) a hatáskörébe utalt magyar állampolgárok beszervezését és kizárását; 

b) a hatáskörébe utalt ügyekben korlátozó intézkedések, operatív eszközök és 
módszerek alkalmazását; 

− a 3/e., 3/e. „labda” rendszabály egyszeri alkalmazását; 

− a 3/a. rendszabály meghosszabbítását; 

− a 20 napig tartó operatív figyeléseket. 
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VI. fejezet 
 

A Csoportfőnökség szerveinek feladata 
 

A Csoportfőnökség a belső reakció elleni elhárító munkát vonalas és objektumi elv 
alapján szervezi. 

17. A BM. III/III-1. Osztály feladata:  

Országos hatáskörrel végzi, irányítja, ellenőrzi, koordinálja: 

a) a különböző egyházakban államellenes tevékenységet kifejtő személyek és 
csoportok felderítését. Centralizálja a bizalmas nyomozást és az államellenes 
tevékenység megakadályozására, elhárítására, a reakciós erők elszigetelésére 
végrehajtandó intézkedéseket. Operatív lehetőségeit felhasználva elősegíti az 
egyházpolitikai érdekek érvényesülését; 

b) a volt szerzetesek közül az ellenséges személyek ellenőrzését, a betiltott szer-
zetesrendek illegális újjászervezésének megakadályozását, operatív intézke-
désekkel az illegálisan működő rendek bomlasztását; 

c) az ellenséges tevékenység megelőzése érdekében a legális szerzetesrendekben 
és egyházi iskolákban az operatív ellenőrzést; 

d) a legális és illegális szektákban tevékenykedő ellenséges személyek felderíté-
sét, elhárítását, káros tevékenységük visszaszorítását operatív úton; 

e) a III/I. Csoportfőnökséggel együttműködve beépüléseket kezdeményez a Va-
tikán és más ellenséges nemzetközi egyházi központokba és emigráns szerve-
zetekbe. 

18. A BM. III/III-2. Osztály feladata:  

Országos hatáskörrel irányítja, ellenőrzi, koordinálja: 

a) az ifjúság körében levő ellenséges elemek tevékenységének felderítését, meg-
előzését, megszakítását; 

b) objektumi elv alapján az egyetemek, főiskolák operatív védelmét; 

c) vonalas elv alapján a politikai bűncselekmények felderítése érdekében folyó 
elhárító és feldolgozó munkát, különös tekintettel a politikailag fertőzött gale-
rikre és egyéb ellenséges csoportosulásokra; 

d) az ifjúsági klubokat ellenséges tevékenységre felhasználó elemek felderítését; 

e) a zavarkeltésre alkalmas politikai, kulturális és sportrendezvények operatív 
biztosítását; 

f) a nyugati rádióadókkal ellenséges célzattal levelező és az illegális külföldi 
munkavállaló fiatalok felderítését. 

Saját hatáskörében ellátja: 

a) a legjelentősebb budapesti egyetemek (ELTE, SOTE, Műszaki, Közgazdaság-
tudományi Egyetem) operatív védelmét; 
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b) a válogatott sportkeret operatív védelmét; 

c) a hazánkban rendezett nemzetközi ifjúsági táborok operatív biztosítását; 

d) hatáskörébe vonja a feldolgozó munkát súlyos bűncselekmények, több me-
gyét érintő ügyek, illetve jelentős személyek esetében; 

e) a nyugati ellenséges szervezetek, klubok hazánk elleni tevékenységével 
szemben, valamint az azokkal kapcsolatot kereső, vagy tartó fiatalok védelme 
érdekében a III/I. Csoportfőnökséggel közösen intézkedéseket kezdeményez. 

19. A BM. III/III-3. Osztály feladata:  

Országos hatáskörrel irányítja, ellenőrzi, koordinálja: 

a) az „F”-dossziés személyek ellenőrzését; 

b) az antidemokratikus elemek nyilvántartásában szereplők időszakos ellenőrzé-
sének megszervezését; 

c) az ellenséges röpcédulázók, falfirkálók, névtelenlevél-írók felderítését; 

d) a volt politikai elítéltek közül a jelenleg is ellenséges tevékenységet kifejtők 
felderítését, ellenőrzését, feldolgozását; 

e) a háborús bűncselekmények tetteseinek felderítését, az ellenük folyó bizalmas 
nyomozást, büntetőeljárás kezdeményezését; 

f) az ellenséges tevékenység megelőzése érdekében az antidemokratikus elemek 
illegális csoportosulásainak bomlasztására végrehajtandó intézkedéseket. 

Saját hatáskörében végzi: 

a) az elhárítási területéhez tartozó prominens személyek ellenőrzését; 

b) az ellenséges röpcédulázók, falfirkálók, névtelenlevél-írók nyilvántartását és a 
szakértői feladatokat; 

c) a bizalmas nyomozást súlyos bűncselekmények, több megyét érintő ügyek, il-
letve jelentős személyek esetében; 

d) az elhárítási területeihez csatlakozó ellenséges emigrációval szemben a III/I. 
Csoportfőnökséggel közösen intézkedéseket kezdeményez. 

20. A BM. III/III-4. Osztály feladata:   

Országos hatáskörrel végzi, irányítja, ellenőrzi, koordinálja: 

a) vonalas elv alapján a kulturális területeken burzsoá és revizionista platformról 
támadó ellenséges személyek és csoportok felderítését. Centralizálja a bizal-
mas nyomozást és az államellenes tevékenység megelőzésére, megakadályo-
zására, megszakítására, a megtévedt személyek leválasztására végrehajtandó 
intézkedéseket; 

b) a tudományos, kulturális objektumok operatív védelmét. 

Kizárólagos hatáskörrel végzi: 

a) vonalas elv alapján országosan a szektás, anarchista platformról támadó ellen-
séges elemek elhárítását, az ügyek bizalmas nyomozását; 
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b) a III/I. Csoportfőnökséggel együttműködve kutatja a kulturális területeken az 
imperialista ideológiai diverzió behatolási csatornáit és azok megakadályozá-
sára, valamint hatékony ellenintézkedések végrehajtására javaslatokat készít. 

21. A BM. III/III-A. Önálló Alosztály feladata:  

a) a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagjai, a Központi 
Bizottság titkárai, az Elnöki Tanács elnöke, a Minisztertanács elnöke és he-
lyettesei, valamint a hazánkba érkező magas szintű párt- és állami vezetők 
operatív védelmének biztosítása, koordinálása; 

b) a vezető elvtársak ellen irányuló ellenséges tevékenységre utaló információk 
ellenőrzését országosan koordinálja. Részt vesz a szükséges megelőző intéz-
kedések végrehajtásában; 

c) biztosítja a hatáskörébe utalt objektumok operatív védelmét; 

d) feladatait a Kormányőrséggel szoros együttműködésben végzi. 

22. A BM. III/III-B. Önálló Alosztály feladata:  

a) országosan gyűjti és rendszerezi – az adatszolgáltatási rendszer alapján – a 
belső ellenség tevékenységéről, valamint az elhárító munkáról rendelkezésre 
álló adatokat, ezek alapján rendszeres, illetve időszakos értékelést, elemzést 
készít a belső ellenség terveiről, támadási irányáról, taktikájáról, módszerei-
ről, politikai állásfoglalásairól és az elhárító munkáról; 

b) aktuális kérdésekben javaslatokat, jelentéseket, tájékoztatókat készít; 

c) biztosítja az adatszolgáltatási kötelezettség és a „Titán” feladatokkal kapcso-
latos teendők végrehajtását; 

d) a rendelkezésre álló anyagok alapján segíti az együttműködést a Csoportfő-
nökség osztályai között, továbbá koordinálja az osztályok között a 
rendőrfőkapitányságoktól érkezett anyagokat. 

23. A Csoportfőnökség Titkárságának feladata: 

a) részt vesz a Csoportfőnökség munkájával összefüggő vezetési okmányok ki-
dolgozásában, kiadásában. A határidős feladatok végrehajtását figyelemmel 
kíséri; 

b) a feladatkörébe utalt esetekben előkészíti, koordinálja és véleményezi a cso-
portfőnökhöz felterjesztett javaslatokat. Előkészíti a vezetői értekezleteket; 

c) a nyilvántartási szabályzat alapján nyilvántartja a Csoportfőnökség elhárítási 
körében tevékenykedő „F”-dossziés személyeket, a hálózati személyeket, a 
„K”- és „T”-lakásokat, valamint a vonal-, objektum- és ügydossziékat. Az 
operatív nyilvántartás helyzetéről statisztikai kimutatásokat készít; 

d) ellenőrzi és segíti a Csoportfőnökség szerveinél a TÜK-, valamint a konspirá-
ciós és biztonsági szabályok betartását; 

e) szervezi, ellenőrzi az operatív és irodai állomány szakmai továbbképzését. 
Elkészíti, jóváhagyásra felterjeszti a tanulmányi és iskoláztatási terveket; 
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f) gondoskodik a teljes személyi állományt érintő feladatok („M”-tervek, akci-
ók, ügyeleti szolgálatok, riadók, lövészetek, sportfoglalkozások stb.) anyagi, 
technikai és szervezési előkészítéséről, lebonyolításáról; 

g) végzi mindazokat a feladatokat, amelyek a Csoportfőnökség ügyintézésével 
és a személyi állomány kommunális, szociális ügyeinek intézésével kapcsola-
tosak (lakás, státus, üdültetés, munkaügy, SZTK-igazolások, belépők kiadása 
stb.); 

h) nyilvántartja a Csoportfőnökség állományának kitüntetéseit, a dicséreteket és 
a fenyítéseket, a soros előléptetések és kitüntetések időpontját. 

24. A rendőrfőkapitányságok III/III. osztályainak feladata:  

Tevékenységüket a rendőrfőkapitányságok szervezetében a Csoportfőnökség szak-
irányításával látják el. Folyamatosan jelentést adnak a tapasztalt ellenséges tendenciákról 
és módszerekről, az ezekkel kapcsolatos információkról, az előzetes ellenőrzésekről és a 
keletkezett ügyekről. 

Működési területükön: 

a) a Csoportfőnökség közvetlen irányításával végzik: 

− a különböző egyházakban, a feloszlatott szerzetesrendek tagjai között, a 
legális és illegális szektákban tevékenykedő ellenséges személyek, cso-
portok közvetlen felderítését, bizalmas nyomozását, a megelőzésre, aka-
dályozásra, korlátozásra irányuló intézkedéseket; 

− az érvényben levő parancsok alapján a kulturális területeken elhelyezke-
dő, különböző platformokról támadó ellenséges személyek, csoportok fel-
derítését, bizalmas nyomozását – a szektás, anarchista platform alapján 
támadó ellenséges személyek kivételével –, továbbá az államellenes tevé-
kenység megelőzésére, akadályozására, korlátozására, a megtévedtek le-
választására irányuló intézkedéseket. 

b) A Csoportfőnökség ellenőrzése alatt saját hatáskörben végzik és látják el: 

− az információk előzetes ellenőrzését, a hatáskörükbe utalt ügyekben a bi-
zalmas nyomozást, ezekben az ügyekben személyek, csoportok államelle-
nes tevékenységének megelőzésére, akadályozására, korlátozására, meg-
szakítására végrehajtandó intézkedéseket; 

− a Csoportfőnökség közvetlen hatáskörébe nem tartozó kulturális, tudomá-
nyos objektumok, egyetemek, főiskolák, felsőfokú technikumok és ki-
emelt középfokú oktatási intézmények operatív védelmét; 

− az „F”-dossziés személyek közvetlen ellenőrzését; 

− zavarkeltésre alkalmas politikai, kulturális és sportrendezvények operatív 
biztosítását; 

− a galerik vonalán a politikai jellegű bűncselekmények közvetlen felderíté-
sét, megszakítását; 
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− a nyugati rádióadókkal ellenséges célzattal levelezők és az illegális kül-
földi munkavállalók közvetlen felderítését; 

− a volt politikai elítéltek jelenleg is ellenséges személyeinek ellenőrzését és 
a bizalmas nyomozást; 

− a háborús bűncselekmények tetteseinek felderítését;  

− a röpcédula-elhárítás területén a bizalmas nyomozást; 

− az antidemokratikus elemek nyilvántartásában szereplő személyek idő-
szakos ellenőrzését. 

A rendőrfőkapitányságok III/III. osztályai vezetőinek jogkörét a 
rendőrfőkapitányságok ügyrendje tartalmazza.  
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VII. fejezet 
 

Az osztályvezetők és önálló alosztályvezetők jogköre 
 

25. Szakterületeiken a Csoportfőnökség ügyrendje szerint, országos hatáskörrel, a 
megyei rendőrfőkapitányok állambiztonsági helyetteseivel szoros együttműködésben irá-
nyítják, szervezik és ellenőrzik az operatív munkát. Értékelik az ellenséges tevékenység 
alakulását, az intézkedések hatékonyságát. Javaslatokat dolgoznak ki az elhárító munka 
eredményesebbé tételére.  

26. Szakterületükre vonatkozóan – a feladatkörükbe utalt kérdésekben – közvetlen 
kapcsolatot tartanak a társadalmi és tömegszervezetek titkáraival, a minisztériumok főosz-
tályvezetőivel, a főhatóságok helyettes vezetőivel. Szoros kapcsolatot tartanak és levele-
zést folytatnak a BM. azonos szintű parancsnokaival. Biztosítják a felderítő munka során 
szerzett – a társszervek hatáskörébe tartozó – információk átadását, átvételét. 

27. Elkészítik és jóváhagyásra felterjesztik:  

a) az osztályok éves munkatervét és beszámoló jelentését; 

b) a jelentősebb ügyekben az operatív terveket és a realizálási javaslatokat; 

c) a jelentősebb ügynöki beszervezések terveit; 

d) a nyugati országokba feladattal kiutazó hálózati személyek feladatterveit; 

e) ügyekben a 3/e. és a 3/e. „labda” alkalmazásának terveit; 

f) a hatáskörükbe tartozó ügyekben a 3/a. rendszabály meghosszabbítására és a 
10 napot meghaladó operatív figyelésre vonatkozó javaslatokat; 

g) a fontos és bizalmas munkakörök betöltésével kapcsolatos állásfoglalásokat; 

h) az SZT-tiszti munkahelyek létesítésére vonatkozó javaslatokat; 

i) javaslatot az elhárítási vonalaikon dolgozó operatív tisztek országos értekez-
letére. 

28. Jóváhagyják:  

a) a hatáskörükbe utalt ügyekben a bizalmas nyomozást, az operatív terveket; a 
konspirált házkutatásokat; a 3/a. rendszabály alkalmazását, a „K”-ellenőrzést, 
a 10 napig tartó operatív figyelést, a környezettanulmány készíttetését, az út-
levél-figyelőztetést, az operatív úton végrehajtott realizálást, a megelőzést 
célzó beszélgetések végrehajtását; 

b) a hatáskörükbe utalt esetekben magyar állampolgárok beszervezését, hálózati 
személyek kizárását, átadását, átvételét a Csoportfőnökség osztályai, a 
rendőrfőkapitányságok III/III. osztályai között; 

c) a 3/e. rendszabály egyszeri alkalmazását hálózati beszervezés esetén; 

d) operatív érdekből az útlevélkérelmek elutasítását a hatáskörükbe tartozók ese-
tében; 

e) az operatív dossziék – kivéve a csoportdossziék – megnyitását és 
irattározását; 
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f) rendkívüli események vizsgálatánál – halaszthatatlan esetekben – nyílt intéz-
kedések alkalmazását. A megtett intézkedéseket a csoportfőnöknek azonnal 
jelentik; 

g) a „T”-lakásgazdák beszervezését és kizárását; 

h) a hálózati személyeknek nyugati országokba történő feladat nélküli kiutazá-
sát; 

i) bejelentések, információk ellenőrzésére meghallgatásokat. 

29. Az önálló alosztályvezetők munkaterületükön a Csoportfőnökség osztályvezetői-
nek jogkörével rendelkeznek.   
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VIII. fejezet 
 

Vegyes rendelkezések 
 

30. A Csoportfőnökség és szervei, valamint azok vezetőinek feladatkörébe tartozik –
a jelenlegi ügyrendben foglaltakon túl – mindazon intézkedések és feladatok végrehajtása, 
amelyeket jogszabályok, parancsok, utasítások meghatároznak, illetve jogkörükbe utalnak. 

31. A csoportfőnök, a helyettese és az osztályvezetők illetékességi körükben az irá-
nyításuk alá rendelt vezetők egyes jogkörét magukhoz vonhatják, illetve jogkört ruházhat-
nak át. A jogkörök tartós, vagy végleges elvonásához, átruházásához a belügyminiszter 
állambiztonsági helyettesének, vagy a csoportfőnök engedélye szükséges.  

A Csoportfőnökség vezetői értelemszerűen rendelkeznek mindazon jogkörrel, hatás-
körrel és illetékességgel, amelyeket az ügyrend az alárendelt szervek, illetve vezetők ré-
szére meghatároz. 

32. Állambiztonsági érdekből halaszthatatlan, vagy fontos intézkedéseket az ügy-
rendben erre fel nem jogosított vezetők is foganatosíthatnak. Ilyen esetekben haladéktala-
nul kötelesek jelentést tenni az intézkedésre jogosult vezetőnek.  

33. Az állambiztonsági titkos eszközök és módszerek alkalmazásának rendjét, fel-
használásának, fejlesztésének módját, az operatív nyilvántartás rendszerét az érvényes 
parancsok, utasítások és szabályzatok határozzák meg.  

34. A Csoportfőnökség a főcsoportfőnökség szerveivel és a BM. más szerveivel a kö-
telező együttműködés hatékonyságának biztosítása céljából – szükség szerint – közös ter-
veket készít.  

A Csoportfőnökség szerveinek vezetői a BM-, vagy más szervekkel való együttmű-
ködésük során a konspirációs, biztonsági, TÜK- és államtitok-védelmi rendelkezéseket 
kötelesek betartani és betartatni. 

35. A csoportfőnök, a helyettese, az osztály- és az alosztályvezetők fegyelmi, sze-
mélyügyi, szervezési, anyagi, pénzügyi (beleértve a „B”-pénz- és valutaellátmányt is) jog-
körét a vonatkozó parancsok, szabályzatok, szakutasítások tartalmazzák.  

36. Jelen ügyrend megjelenésével lép hatályba. Egyidejűleg az 1968. június 1-én ki-
adott 11-1/90. számú csoportfőnökségi ügyrend érvényét veszti.  

 
Budapest, 1972. április 
 
  HARANGOZÓ SZILVESZTER s.k. 
  rendőr ezredes, 
  főcsoportfőnök-helyettes 
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