
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

3.1.4.
I-dossziék

(1985-1989)

Doboz Dosszié 
jelzete

A dosszié 
élőszáma

A dosszié tárgya Település Dosszié 
nyitása

Dosszié 
zárása

 1. I-1 207-2-371/1985 Zászló égetés, ismeretlen tettes, vagy tettesek 
által elkövetett közösség megsértésének vétsége

Farád 1985.  1985. 

 1. I-2 207-8-02/1985 Zászló égetés, ismeretlen tettes, vagy tettesek 
által elkövetett közösség megsértésének vétsége

Jánossomorja 1985. 1985.

 1. I-3 202-1/2-1/1985 Falfirkálás, ismeretlen tettes által elkövetett 
közösség megsértésének vétsége (BTK 269. § /2/)

Lökösháza 1985. 1985.

 1. I-4 203/1/13/1985 Falfirkálás, ismeretlen tettes által elkövetett 
izgatás btt. (BTK 148. § /1/ és /2/a pont)

Lökösháza, 
Szolnok

1985. 1985.

5 doboz,  1 kötet; 0,63 fm.

                                                                                                                       raktári elhelyezés:                                  

A BM állambiztonsági szervek Operatív Nyilvántartási Szabályzata kiadásáról szóló 3/1984. számú BM parancs 
alapján, 1984 után I-dossziékba gyűjtötték az állambiztonsági vizsgálati szervek által ismeretlen tettesek ellen 
elrendelt nyílt nyomozások anyagait.
Ezeket a dossziékat a rendkívüli események dossziéjához hasonlóan, ellenséges tevékenységre utaló 
események  (röpcédulázás, falfirkálás,  illegális sajtótermék terjesztés, zászló égetés, emlékmû rongálás) miatt 
nyitották, és nyílt nyomozást folytattak  a “közösség megsértése” vagy “izgatás” btt. miatt indított ügyben. 
Ismeretlen tettes(ek) ellen elrendelt nyomozások anyagait - amennyiben rendkívüli esemény dossziét nem 
nyitottak, és a tettest (tetteseket) nem sikerült felderíteni -  tartalomjegyzékkel ellátott iratgyűjtőbe helyezték és 
megküldték a központi nyilvántartónak irattározásra. Az irattározásra leadott dossziékat bevezették az „I”-jelű 
Naplóba, és ellátták a soron következő irattári számmal. 

A dosszié tartalma: 
- a dosszié megnyitásáról szóló határozat,
- az eseményekkel kapcsolatos jelentések,
- a helyszínen talált bizonyítékok vagy ezek jegyzéke, fényképe,
- szakértõi vélemények,
- a nyomozással kapcsolatos okmányok,
- a dosszié lezárásáról szóló határozat.

A levéltár őrizetében lévő 0,63 irat-folyóméternyi (30 db.) dosszié 1985-1989. közötti ügyekkel foglalkozik.
A dossziék minősítése megszűnt.
Kutatni az irattári napló, az áttekintő raktári jegyzék, és a TL számítógépes adatbázisa alapján lehet.

                                                                                                                                                        iratok:       C raktár 20. fal B oszlop 3-4. 
                                                                                                                                                        segédlet:  C raktár 00. fal E  oszlop    
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 1. I-5 203-1/16/G/1985 Névtelen levél küldése, ismeretlen tettes által 
elkövetett közösség megsértésének vétsége

Békéscsaba 1985. 1986.

 1. I-6 203-1/5/1986 
(B.10030/1986)

Zászló égetés, ismeretlen tettes által elkövetett 
közösség megsértésének vétsége (BTK 269 §. 1. 
bek.)

Kétegyháza 1986. 1986. 

 2. I-7 203-1/12/1986.bü. 
(B-10051/1986)

Falfirkálás, ismeretlen tettes által elkövetett 
közösség megsérétése vétség (BTK. 269. §. /1/ 
bek.)  

Orosháza 1986. 1986.

 2. I-8 203-1/14/1986.bü. 
(B 10056/1986)

Falfirkálás, ismeretlen tettes által elkövetett 
közösség megsérétése vétség (BTK. 269. §. /1/ 
bek.)  

Békéscsaba 1986.06.05 1986.07.09

 2. I-9 204-bü.-8-17/1985 Szovjet síreklék rongálása, Ismeretlen tettes által 
elkövetett közösség megsérétése vétség (BTK. 
269. §. /1/ bek.)  

Miskolc 1985.10.07 1985.12.03

 2. I-10 204-bü-8-17/1986 Szovjet Hősi emlékmű megrongálása, ismeretlen 
tettes által elkövetett közösség megsérétése 
vétség (BTK. 269. §. /1/ bek.)  

Putnok 1986.07.04 1986.08.06

 2. I-11 23-1/1987. bü.  (B 
10211/1987)

Falfirkálás, ismeretlen tettes által elkövetett 
közösség megsérétése vétség (BTK. 269. §. /1/ 
bek.)  

Székesfehérvár 1987.01.08 1987.03.04

 2. I-12 203-1/9/1987 Falfirkálás, ismeretlen tettes által elkövetett 
közösség megsérétése vétség (BTK. 269. §. /1/ 
bek.)  

Békéscsaba 1987.03.16 1987.04.16

 3. I-13 18-6/1987/bü. Falfirkálás, ismeretlen tettes által elkövetett 
közösség megsérétése vétség (BTK. 269. §. /1/ 
bek.)  

Nyíregyháza 1987.01.08 1988.02.12

 3. I-14 203-1/12/1988. bü. Lőfegyverrel való visszaélés, ismeretlen tettes által 
elkövetett lőfegyverrel való visszaélés (BTK. 263. 
§. /2/ bek.)  

Doboz 1988.04.18 1988.05.25

 3. I-15 203-1/19/1987 Falfirkálás, ismeretlen tettes által elkövetett 
közösség megsérétése vétség (BTK. 269. §. /1/ 
bek.)  

Gyula 1987.08.31 1987.11.03

 3. I-16 219.Bü-1/16/1988 Zászló égetés, ismeretlen tettes által elkövetett 
közösség megsérétése vétség (BTK. 269. §. /1/ 
bek.)  

Zalaapáti 1988.04.12 1988.07.07

 3. I-17 219.Bü-1/15/1988 Zászló égetés, ismeretlen tettes által elkövetett 
közösség megsérétése vétség (BTK. 269. §. /1/ 
bek.)

Nagykanizsa 1988.04.12 1988.07.07

 3. I-18 219.Bü-1/9-1988 Falfirkálás, ismeretlen tettes által elkövetett 
közösség megsérétése vétség (BTK. 269. §. /1/ 
bek.)

Zalaegerszeg 1988.02.29 1988.07.12
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 3. I-19 219.Bü-1/10/1988 Zászló gyalázás, ismeretlen tettes által elkövetett 
közösség megsérétése vétség (BTK. 269. §. /1/ 
bek.)

Tekenye 
(Zalaszentgrót)

1988.03.15 1988.07.12

 4. I-20 203-1/17/88.bü. Falfirkálás, ismeretlen tettes által elkövetett 
közösség megsérétése vétség (BTK. 269. §. /1/ 
bek.)

Battonya 1988.05.20 1988.07.19

 4. I-21 203-1/19/1988.bü. Falfirkálás, ismeretlen tettes által elkövetett 
közösség megsérétése vétség (BTK. 269. §. /1/ 
bek.)

Orosháza 1988.  .  1988.  .  

 4. I-22 219.Bü-1/80/1988 Falfirkálás, ismeretlen tettes által elkövetett 
izgatás (BTK. 148. §. /1/ bek.)

Nagykanizsa 1988.11.17 1989.03.08

 4. I-23 203-1/6/1989.bü. Falfirkálás, ismeretlen tettes által elkövetett 
közösség megsérétése vétség (BTK. 269. §. /1/ 
bek.)

Nagyszénás 1989.03.02 1989.04.01

 4. I-24 18/55-1989.bü. Zászló égetés, ismeretlen tettes által elkövetett 
közösség megsérétése vétség (BTK. 269. §. /1/ 
bek.)

Újfehértó 1989.04.04 1989.05.26

 4. I-25 219.Bü-1/76/1988 Névtelen levelek küldése, ismeretlen tettes által 
elkövetett izgatás (BTK. 148. §. /1/ bek.)

Nagykanizsa 1988.10.25 1989.04.25

 4. I-26 219.Bü.-17/1/1989 Emlékmű gyalázás, "falfirkálás", ismeretlen tettes 
által elkövetett izgatás (BTK. 148. §. /1/, /2/ bek.)

Sümegcsehi 1989.03.16 1989.08.31

 5. I-27 BM Vizsgálati 
Osztály 34-
Bü.439/1982

Röplap terjesztés, ismeretlen tettes által elkövetett 
izgatás (BTK. 148. §. /1/ bek.)

Budapest 1982.12.11 1983.01.20

 5. I-28 BM Vizsgálati 
Osztály 34-Bü-
426/1985

Röplap terjesztés, ismeretlen tettes által elkövetett 
izgatás (BTK. 148. §. /1/ bek.)

Miskolc, 
Bátaszék, 
Szekszárd, 
Villány

1985.06.07 1985.07.17

 5. I-29 BM Vizsgálati 
Osztály 34-Bü. 
412/1986

Röplap terjesztés, ismeretlen tettes által elkövetett 
izgatás (BTK. 148. §. /1/ bek.)

Budapest 1986.02.05 1986.04.17

 5. I-30/1 BM Vizsgálati 
Osztály 34-
Bü.439/1986

Szamizdat terjesztés, ismeretlen tettes által 
elkövetett összeesküvés előkészülete btt. (BTK. 
139. §. /4/ bek.) I. kötet

Budapest 1986.06.03 1986.07.03

 5. I-30/2 BM Vizsgálati 
Osztály 34-
Bü.439/1986

Szamizdat terjesztés, ismeretlen tettes által 
elkövetett összeesküvés előkészülete btt. (BTK. 
139. §. /4/ bek.) I. kötet

Budapest 1986.06.03 1986.07.03
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