
R. e. Iktatószám Évkör Tárgy

Összevont 

dobozszám - 

konkordancia  

(2012)

1. doboz 98-16 1985-1987 Osztályvezetői utasítások, intézkedések 57.

98-… 1971-1979 Éves munkatervek 126.

98-… 1971-1979 Munkabeszámolók, jelentések 126.

2. doboz 98-… 1983-1988 A VII. és VIII. ötéves népgazdasági tervidőszakra vonatkozó javaslatok, igények 195.

98-… 1981-1989 Jelentések (hazai rádióforgalmi ügyek, rádióállomások ellenőrzése) 200.

3. doboz 98-… 1982-1989 Az Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság által megküldött jelentések, tananyagok, tájékoztatók 177.

98-… 1973-1978 A működés során keletkezett tervek, tanulmányok 143.

4. doboz 98-353/83. 1983 Munkavédelmi szabályzat 57.

98-19 1981-1985 Tanulmányi, továbbképzési, átképzési ügyek 57., 58.

5. doboz 98-19 1986-1989 Tanulmányi, továbbképzési, átképzési ügyek 57., 58.

98-29 1982-1989 Objektum ügyek 58.

6. doboz 98-30 1981-1989 Személyügyi levelezés 59.

98-… 1983-1987 A BM III. Főcsoportfőnökség Személyzeti Osztály átiratai 177.

7. doboz 98-32
1981, 1983-

1987

Jutalmazási ügyek
60.

98-33 1981-1984 Fegyelmi ügyek, rendkívüli események 61.

8. doboz 98-33 1985-1989 Fegyelmi ügyek, rendkívüli események 61.

9. doboz 98-34 1981-1882 Panaszok, beadványok (csak iktatólapok) ?

98-36 1981-1989 Pénz–, bér– és illetményügyek 62.

98-40 1981-1982 Költségvetési, pénzügyi iratok 210.

10. 

doboz
98-40 1983-1985

Költségvetési, pénzügyi iratok
210.

98-40 1986-1987 Költségvetési, pénzügyi iratok 212.

11. 

doboz
98-40 1988-1989

Költségvetési, pénzügyi iratok
212.

Raktári nyilvántartás

1. sz. példány

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

1.11.19.

BM III/5. Osztály iratai

(1967) 1971–1990 (1997)

Terjedelem: 152 doboz (18,24 ifm), 3 kötet (0,04 ifm); összesen: 18,28 ifm

Raktári elhelyezés: V. raktár 

I. sorozat: Iratok

A III/5. Osztály hazai működésével kapcsolatos iratok
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98-51 1981-1984 Lakásügyek, gépkocsivásárlás, munkáltatói kölcsönök 195.

12. 

doboz

Szn.                       98-

…

1975-1978,                  

1985-1989

A működés során keletkezett kisebb jelentőségű ügyek (gépkocsi, kulturális, lakhatási ügyek, operatív 

szakkönyvtár létesítése, levelezés különféle ügyekben Knéz András r. ezredes, osztályvezetővel, stb.) 
216., 148.

Nemzetközi értekezletek és 

tanácskozások anyagai

12. 

doboz

98-…                       

98-16/
1972

Az együttműködő rádióelhárító szolgálatok delegációinak XIII. kibővített értekezlete (Prága, 1972) – 

jegyzőkönyvek, jelentések (részben oroszul)
127.

13. 

doboz

98-…                       

98-16/
1972-1973

Az együttműködő rádióelhárító szolgálatok delegációinak XIII. kibővített értekezlete (Prága, 1972) – 

jegyzőkönyvek, jelentések (részben oroszul)
127.

14. 

doboz
98-13, sz.n. 1974-1975

Az együttműködő rádióelhárító szolgálatok delegációinak XIV. kibővített értekezlete (Varsó, 1974) és XV. 

kibővített értekezlete (Várna, 1975) – beszámolók, jelentések, munkaanyagok (részben oroszul); emlékeztető a 

BM Műszaki Fejlesztési Csoportfőnökség  és a KA képviselőinek megbeszéléséről (Budapest, 1974)

128., 142.

15. 

doboz

98-22                      

98-                             

143-55-32/78.             

36-4-95/78.

1978-1979

Az együttműködő rádióelhárító szolgálatok delegációinak XVI. tanácskozása (Moszkva, 1979) – jegyzőkönyvek, 

jelentések, munkaanyagok; Minerál–2 (részben oroszul); az együttműködő RESZ vezetők budapesti 

tanácskozásának anyagai (1978, téma: Minerál-2) 

129., 142.

16. 

doboz
98-538 1984

Az együttműködő rádióelhárító szolgálatok delegációinak XVII. tanácskozása (Prága, 1984) – jegyzőkönyvek, 

jelentések (részben oroszul)
220.

98-126 1987
Az együttműködő rádióelhárító szolgálatok delegációinak XVIII. tanácskozása (Berlin, 1987) – Minerál–3 

fejlesztési terv (részben oroszul)
221.

17. 

doboz
98-126 1987

Az együttműködő rádióelhárító szolgálatok delegációinak XVIII. tanácskozása (Berlin, 1987) – jegyzőkönyvek 

(részben oroszul)
219.

98-126 1987
Az együttműködő rádióelhárító szolgálatok delegációinak XVIII. tanácskozása (Berlin, 1987) – 

munkajegyzőkönyv (részben oroszul)
219.

18. 

doboz
98-126 1987

Az együttműködő rádióelhárító szolgálatok delegációinak XVIII. tanácskozása (Berlin, 1987) – 

munkajegyzőkönyv (magyarul)
219.

98-22 1981-1985
Külföldi és hazai szakmai programokkal, tanácskozásokkal, találkozókkal kapcsolatos tervek, javaslatok, 

jelentések, beszámolók - részben oroszul  (a dobozban darabszintű tartalomjegyzék található)   
200.

19. 

doboz
98-22 1986

Külföldi és hazai szakmai programokkal, tanácskozásokkal, találkozókkal kapcsolatos tervek, javaslatok, 

jelentések, beszámolók - részben oroszul  (a dobozban darabszintű tartalomjegyzék található)   
200.

98-22 1987
Külföldi és hazai szakmai programokkal, tanácskozásokkal, találkozókkal kapcsolatos tervek, javaslatok, 

jelentések, beszámolók - részben oroszul  (a dobozban darabszintű tartalomjegyzék található)   
195.

Az együttműködő rádióelhárító szolgálatok és a Koordinációs Apparátus működése
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20. 

doboz
98-22 1988

Külföldi és hazai szakmai programokkal, tanácskozásokkal, találkozókkal kapcsolatos tervek, javaslatok, 

jelentések, beszámolók - részben oroszul  (a dobozban darabszintű tartalomjegyzék található)   
199.

98-22 1989
Külföldi és hazai szakmai programokkal, tanácskozásokkal, találkozókkal kapcsolatos tervek, javaslatok, 

jelentések, beszámolók - részben oroszul   (a dobozban darabszintű tartalomjegyzék található)   
198.

A Koordinációs Apparátussal 

kapcsolatos egyéb szakmai 

anyagok

21. 

doboz
98-23 1981

Rádióforgalom–ellenőrzés során megszerzett adatok, ellenőrző adások, figyelési tervek, levelezés a Koordinációs 

Apparátussal - részben oroszul  (a dobozban darabszintű tartalomjegyzék található)   
198. 

98-23 1982
Rádióforgalom–ellenőrzés során megszerzett adatok, ellenőrző adások, figyelési tervek, levelezés a Koordinációs 

Apparátussal - részben oroszul  (a dobozban darabszintű tartalomjegyzék található)   
197.

22. 

doboz
98-23 1983-1985

Rádióforgalom–ellenőrzés során megszerzett adatok, ellenőrző adások, figyelési tervek, levelezés a Koordinációs 

Apparátussal - részben oroszul  (a dobozban darabszintű tartalomjegyzék található)   
199.

23. 

doboz
98-23 1986-1989

Rádióforgalom–ellenőrzés során megszerzett adatok, ellenőrző adások, figyelési tervek, levelezés a Koordinációs 

Apparátussal - részben oroszul  (a dobozban darabszintű tartalomjegyzék található)   
197.

24. 

doboz    
98-24 1981-1982

Rádióforgalom–ellenőrzés során megszerzett adatok - részben oroszul  (a dobozban darabszintű tartalomjegyzék 

található)   208.

98-24 1983-1984
Rádióforgalom–ellenőrzés során megszerzett adatok - részben oroszul  (a dobozban darabszintű tartalomjegyzék 

található)   209.

25. 

doboz
98-24 1984-1986

Rádióforgalom–ellenőrzés során megszerzett adatok - részben oroszul  (a dobozban darabszintű tartalomjegyzék 

található)   209.

98-24 1987
Rádióforgalom–ellenőrzés során megszerzett adatok - részben oroszul   (a dobozban darabszintű tartalomjegyzék 

található)   210.

26. 

doboz
98-24 1987-1989

Rádióforgalom–ellenőrzés során megszerzett adatok - részben oroszul   (a dobozban darabszintű tartalomjegyzék 

található) 208., 62.

27. 

doboz
98-26-…/81. 1981-1982

A Koordinációs Apparátussal és egyéb BM szervekkel folytatott levelezés különféle műszaki fejlesztési és 

kutatási témákban, valamint kapcsolódó műszaki dokumentációk, leírások - részben oroszul (a dobozban 

darabszintű tartalomjegyzék található)       

215.

98-26-…/82. 1982

A Koordinációs Apparátussal és egyéb BM szervekkel folytatott levelezés különféle műszaki fejlesztési és 

kutatási témákban, valamint kapcsolódó műszaki dokumentációk, leírások - részben oroszul (a dobozban 

darabszintű tartalomjegyzék található)        

213. 

28. 

doboz
98-...-…/83. 1982-1983

A Koordinációs Apparátussal és egyéb BM szervekkel folytatott levelezés különféle műszaki fejlesztési és 

kutatási témákban, valamint kapcsolódó műszaki dokumentációk, leírások - részben oroszul (a dobozban 

darabszintű tartalomjegyzék található)       

194. 
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29. 

doboz
98-…-/84. 1983-1984

A Koordinációs Apparátussal és egyéb BM szervekkel folytatott levelezés különféle műszaki fejlesztési és 

kutatási témákban, valamint kapcsolódó műszaki dokumentációk, leírások - részben oroszul (a dobozban 

darabszintű tartalomjegyzék található)       

214. 

30. 

doboz

98-…/85.              98-

…/86.              98-

…/87.                    98-

…/88.              

1985-1988

A Koordinációs Apparátussal és egyéb BM szervekkel folytatott levelezés különféle műszaki fejlesztési és 

kutatási témákban, valamint kapcsolódó műszaki dokumentációk, leírások - részben oroszul (a dobozban 

darabszintű tartalomjegyzék található)   

217. 

31. 

doboz

98-…/88.                  

98-…/89. 
1988-1989

A Koordinációs Apparátussal és egyéb BM szervekkel folytatott levelezés különféle műszaki fejlesztési és 

kutatási témákban, valamint kapcsolódó műszaki dokumentációk, leírások - részben oroszul (a dobozban 

darabszintű tartalomjegyzék található)      

194.

98-…/83.                 

98-…/88.                 

98-…/89.                

98-…/90.

1982-1990

A Koordinációs Apparátussal folytatott levelezés különféle műszaki fejlesztési és kutatási témákban, valamint 

kapcsolódó műszaki dokumentációk, leírások - részben oroszul (a dobozban darabszintű tartalomjegyzék 

található)

76. 

32. 

doboz

98-…/80.                 

98-…/82.                           

98-…/84.                        

98-…/85.                 

98-…/87.                          

98-…/88.                

143-53-17/87. 

1980-1988

A Koordinációs Apparátussal folytatott levelezés különféle műszaki fejlesztési és kutatási témákban, valamint 

kapcsolódó műszaki dokumentációk, leírások - részben oroszul (a dobozban darabszintű tartalomjegyzék 

található) 

206. 

Havi információs jelentések

33. 

doboz
98-23 1981-1982

1981. évi havi összefoglaló jelentések a kapitalista államok hírszerzései feldolgozás alatt álló rádióhálózatainak 

munkájáról (zömében oroszul) 47.

34. 

doboz
98-23 1982-1983

1982. évi havi összefoglaló jelentések a kapitalista államok hírszerzései feldolgozás alatt álló rádióhálózatainak 

munkájáról (zömében oroszul) 47.,48.

35. 

doboz
98-23 1983-1984

1983. évi havi összefoglaló jelentések a kapitalista államok hírszerzései feldolgozás alatt álló rádióhálózatainak 

munkájáról (zömében oroszul) 48., 49.

36. 

doboz
98-23 1984-1985

1984. évi havi összefoglaló jelentések a kapitalista államok hírszerzései feldolgozás alatt álló rádióhálózatainak 

munkájáról (zömében oroszul)
49., 50.

37. 

doboz
98-… 1985-1986

1985. évi havi információs összefoglaló jelentések a kapitalista államok hírszerzései feldolgozás alatt álló 

rádióhálózatainak munkájáról (zömében oroszul) 50., 51.

38. 

doboz
98-… 1986-1987

1986. évi havi információs összefoglaló jelentések a kapitalista államok hírszerzései feldolgozás alatt álló 

rádióhálózatainak munkájáról (zömében oroszul)
51., 52.

39. 

doboz
98-59… 1987-1988

1987. évi havi információs összefoglaló jelentések a kapitalista államok hírszerzései feldolgozás alatt álló 

rádióhálózatainak munkájáról (zömében oroszul) 52., 53.
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40. 

doboz
98- 1988-1989 1988. évi havi információs összesítések (zömében oroszul) 56.

41. 

doboz
98- 1989

1989. évi havi információs összesítések, a "Marisat" és a "Fleetsatcom" amerikai kémműholdak URH-adásairól 

készített időszakos összesítő jelentések (oroszul)
56., 62.

98-                         1990 1990. évi havi információs összesítések (január–szeptember) - oroszul 57.

Tudományos kutatómunkák, 

műszaki dokumentációk 

42. 

doboz
98-26-9 1979-1980 "Atlasz"

Tudományos technikai beszámoló (téma: az optimális rádiófigyelési tervek és iránymérő hálózatok elektronikus 

számítógép segítségével történő számítási módszerei és algoritmusai kidolgozása)  - a csehszlovák belügyi 

társszerv által készített dokumentumok (részben oroszul)

34. 

98-15-33/77. 1977 "Effekt-2"
Tudományos technikai beszámoló  (téma: a rádiótávirászok munkahatékonyságának növelési módjai és eszközei)  

- a bolgár és a keletnémet társszerv által készített dokumentum magyar fordítása
142.

98-15-2/77. 1976 "Fialka" Tudományos technikai beszámoló - a csehszlovák belügyi társszerv által készített dokumentum (oroszul) 34.

43. 

doboz

98-26..                      

98-422/85.
1979-1985 "Fialka-2"

Tudományos technikai beszámoló (téma: az igen keskeny sávú adások felderítési eszközei és módszerei 

létrehozása lehetőségének és célszerűségének értékelése) - a csehszlovák belügyi társszerv által készített 

dokumentumok (oroszul és magyar fordításban)

53., 54.

44. 

doboz
98-422/85. 1985 "Fialka-2" Tudományos technikai beszámoló - a csehszlovák belügyi társszerv által készített dokumentum (oroszul) 54.

98-888-4/67. 1967 "Fregatt" A műszaki berendés leírása orosz nyelven 108.

98-380/83. 1983 "Gera" 
Tudományos beszámoló a kutatómunka első szakasza teljesítésének eredményeiről (téma: a NRITA rendszerű 

rádióállomások iránymérési és helymeghatározási pontosságát növelő lehetőségek vizsgálata) - zömében oroszul
65.

45. 

doboz
98-252/86. 1986 "Gera" Tudományos beszámoló a kutatómunka második szakasza teljesítésének eredményeiről (oroszul) 66.

98-26-31/79. 1978 "GK–301" A kezelőegység műszaki leírása és üzembehelyezési utasítása 141. 

98-15                       

98-16                          
1972-1975 "Eger" és "Ikarusz" A nevezett tudományos kutatómunkákkal kapcsolatos iratok 31.  

46. 

doboz

98-48/71.                               

46-30/31.                  

98-14                       

98-16-11

1972-1978 "Ikarusz–1" és "Ikarusz–2"
A nevezett tudományos kutatómunkák dokumentációi (8 kötet) - téma: a rádiófelderítés anyagainak és az 

iránymérési eredmények elemzésének automatizálására és gépesítésére vonatkozó kutatás (részben oroszul)
134.

47. 

doboz

143-49-28               

98-16-11
1978-1979 "Ikarusz–1" és "Ikarusz–2" A nevezett tudományos kutatómunkák dokumentációi (13 kötet) - részben oroszul 135.

48. 

doboz

98-16-11/78.       143-

49/2/79.
1978-1979 "Ikarusz–1" és "Ikarusz–2" A nevezett tudományos kutatómunkák dokumentációi (11 kötet) - magyarul 14., 136.
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49. 

doboz

143-38                    

143-34
1977-1979

"Karancs–II" és 

"Karancs–III"
A nevezett feladat (alapsávi képmodulátor) működési leírása 125.

98-2337-…/78 1973 "KIU–37" A berendezés műszaki dokumentációja (3 kötet): 8., 45., és 58. kötet (oroszul) 157.

50. 

doboz
98-2337-…/79. 1979 "KIU–37" A berendezés műszaki dokumentációja  (10 kötet): 15–28. kötet (oroszul) 168. 

51. 

doboz
98-2337-…/79. 1979 "KIU–37" A berendezés műszaki dokumentációja  (14 kötet): 4–7. és 9–14. kötet (oroszul) 169. 

52. 

doboz
98-2337-…/79. 1979 "KIU–37" A berendezés műszaki dokumentációja  (10 kötet): 29–38. kötet (oroszul) 170.

53. 

doboz
98-2337-…/79. 1979 "KIU–37" A berendezés műszaki dokumentációja (11 kötet): 39–44. és 46–50. kötet (oroszul) 171.

54. 

doboz
98-2337-…/79. 1979 "KIU–37" A berendezés műszaki dokumentációja (11 kötet): 51–57. és 59–62. kötet (oroszul) 171.

55. 

doboz

98-R-425-34/78, 98-

2337-84/79, 98-R-

425-35-4/78 98-R-

425-38-8/78. 98-R-

425-38-6/78.

1978 "Kristály–D" Az iránymérő állomási berendezés műszaki rajzai és leírása 1–5. kötet (oroszul) 159.

56. 

doboz

98-425-278/73.       

98-15-28-4/73.       

98-R-425-33/78. 

1973, 1978 "Kristály–D" Az iránymérő állomási berendezés műszaki rajzai és leírása 6–8. kötet (részben oroszul) 160.

57. 

doboz
98-R-425-35-4/78.   1978 "Kristály–D" Az iránymérő állomási berendezés műszaki rajzai és leírása 9–10. kötet (oroszul) 161. 

58. 

doboz

98-R-425-35-2/78.  

98-2337-84/79.  
1978, 1979 "Kristály–D" Az iránymérő állomási berendezés műszaki rajzai és leírása 11–12. kötet (oroszul) 162.

59. 

doboz

98-R-425-35-2/78. 

98-R-425-35-3/78. 

98-R-425-35-2/79.     

98-R-425-35-3/79.      

1978, 1979 "Kristály–D" Az iránymérő állomási berendezés műszaki rajzai és leírása 13–16. kötet (részben oroszul) 165. 

60. 

doboz

98-R-425-35/78.     

98-R-425-34/78. 
1978 "Kristály–D" Az iránymérő állomási berendezés műszaki rajzai és leírása 17–20. kötet  (oroszul) 164. 

61. 

doboz
98-R-425-35-4/79. 1979 "Kristály–D" Az iránymérő állomási berendezés műszaki rajzai és leírása 21–22. kötet (oroszul) 166. 

62. 

doboz

98-R-425-35-4/79.  

98-R-425-35-5/79.  

98-R-425-35-7/79. 

98-R-425-35-8/79  

1979 "Kristály–D" Az iránymérő állomási berendezés műszaki rajzai és leírása 23–26. kötet (oroszul) 166.
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98-R-6-../79.           

98-R-7-../79. 
1978-1979

"Kristály–D" ("2500"-as 

tábla)

Instrukció a közlemények "2500"–as tábla segítségével történő összeállításának rendjéről (bevezetve 1979. 

március 1–jén) – 2 példányban, szókészlet (egyezményes kifejezések táblázata), kiegészítések - (a prágai 

székhelyű Koordinációs Apparátus által megküldött anyagok magyar fordítása) 27–33. kötet 

163. 

98-R-22-1/79.         

98-122-210/78.
1978-1984

"Kristály–D" ("2500"-as 

tábla)

Instrukció a közlemények "2500"–as tábla segítségével történő összeállításának rendjéről (kiegészítés az eredeti 

utasításhoz, bevezetve 1982–ben), szókészlet (egyezményes kifejezések táblázata), 1984. évi kiegészítések, 

utasítás az iránymérő állomás távírásza számára – 2–2 példányban (magyar nyelven) 34–39. kötet

175. 

63. 

doboz
95-15-11/77. 1977 "Krókusz"

Beszámoló tudományos kutatási témában 1–2. kötet (téma: a szélessávú rádióadások ügynöki célú felhasználási 

lehetőségeinek kutatása) – az NDK illetékes társszerve által készített, és a prágai székhelyű Koordinációs 

Apparátus által megküldött anyagok (orosz nyelven) 

36.

98-R-425-32-11/78.,                       

98-R-425-32-3/78.,      

98-R-425-32-8/78.

1978 "Kvarc"
Az együttműködő rádióelhárító szolgálatok közös kutató–fejlesztő munkája során létrehozott  berendezés műszaki 

dokumentációi (a berendezés törzskönyve, a technikai leírás két kötete) – orosz nyelvű anyag - 3 kötet
140.

64. 

doboz

72-13/101/0013, 143-

45-4/1/83.
1983  L–83 Műszaki dokumentáció: kezelési utasítás a levonati présgéphez 190.

98-15-16/78 1977 "Minerál–2" , "Logika" 
Beszámoló a Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma által kidolgozott "Logika" fedőnevű témáról – 

(magyar nyelven)
142.

143/32/16/77,           

98-21-6-1/78.
1977-1978 "Minerál–2", "Logika"

Jelentés az Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma által kidolgozandó "Logika" fedőnevű feladatról, 

összefüggésben a "Minerál–2" fedőnevű fejlesztés perspektivikus tervével; oroszul
13. 

98-…/… 1986-1989 "Logika" A "Logika" TKM–re vonatkozó iratok, 11 kötet 68.

65. 

doboz

98-2337-94/79.,        

98-15-8/2/78.,          

98-26-19/80.,             

98-26-25/80.

1978-1980 "Lótusz"

A kétcsatornás automatizált rádióvevő berendezéssel kapcsolatos iratok: technikai leírás (I. kötet), a technikai 

követelmények leírása; átirat és jegyzőkönyvek a zalakarosi berendezés átadás–átvételéről, ill. bevizsgálásáról, 

újítási javaslatok a prágai székhelyű Koordinációs Apparátus átiratában (orosz nyelvű anyagok)  1–4. kötet  

38.

98-15-8/2/78. 1978 "Lótusz"
Az automatizált iránymérő munkahely "Lótusz" berendezésével szemben támasztott alapvető műszaki 

követelmények leírása – (magyar nyelvű fordítás az orosz eredetiről) 5. kötet
142.

66. 

doboz
98-2337-…/80. 1979-1980 "Lótusz"

Az automatizált iránymérő állomás műszaki leírása A prágai székhelyű Koordinációs Apparátus által megküldött 

anyagok (csak orosz nyelven!)  6–11. kötet
153.

67. 

doboz
sz.n. 1979 "Lótusz"

Az automatizált iránymérő állomás műszaki leírása A prágai székhelyű Koordinációs Apparátus által megküldött 

anyagok (csak orosz nyelven!)  12–13. kötet
155.

68. 

doboz
sz.n. 1979 "Lótusz"

Az automatizált iránymérő állomás műszaki leírása A prágai székhelyű Koordinációs Apparátus által megküldött 

anyagok (csak orosz nyelven!)  14–17. kötet
156.
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69. 

doboz

98-2337-164/80,        

98-2337-165/80,             

R-2552-80

1979-1980 "Lótusz"

Az együttműködő rádióelhárító szolgálatok közös kutató–fejlesztő munkája során létrehozott "Lótusz" fedőnevű 

automatizált iránymérő állomás műszaki leírása – a prágai székhelyű Koordinációs Apparátus által megküldött 

anyagok (csak orosz nyelven!) 18–20. kötet

157, 174.

70. 

doboz
R-2552-80 1979-1980 "Lótusz"

Az automatizált iránymérő állomás műszaki leírása A prágai székhelyű Koordinációs Apparátus által megküldött 

anyagok (csak orosz nyelven!) 21–22. kötet
174., 175.

71. 

doboz

98-2337-161/80.      

Szn. 
1979-1980 "Lótusz"

Az automatizált iránymérő állomás műszaki leírása A prágai székhelyű Koordinációs Apparátus által megküldött 

anyagok (csak orosz nyelven!)  23–26. kötet 
154. 

72. 

doboz
98-2337-…/81 1979, 1981 "Lótusz"

Az automatizált iránymérő állomás műszaki leírása A prágai székhelyű Koordinációs Apparátus által megküldött 

anyagok (csak orosz nyelven!)  27–32. kötet
172.

73. 

doboz
98-2337-…/81. 1979, 1981 "Lótusz"

Az automatizált iránymérő állomás műszaki leírása A prágai székhelyű Koordinációs Apparátus által megküldött 

anyagok (csak orosz nyelven!) 33–36. kötet
173.

74. 

doboz

98-479/83.,               

98-218/84.,               

98-147/85., 

1983-1985 "Logika" és "Meteor"

Tudományos kutatómunkák dokumentumai (téma: egységes, automatizált információs–elemző rendszer 

létrehozása; illetve az e munkaterületen mobilizált személyi és eszközállomány leghatékonyabb felhasználását 

biztosító rádiófigyelési és iránymérési rendszerek optimális variánsainak kutatása) – főként a csehszlovák 

társszerv által készített anyagok); magyar és orosz nyelven 1–7. kötet

67.

75. 

doboz

98-374/4/86.,              

98-365/89/2.
1986-1989  "Meteor" A témára vonatkozó iratok, 8–9. kötet - oroszul, csehül és angol rádiós kódnyelven 68.

76. 

doboz

98-1-68/68.                       

Szn.                                   

98-13-7/76.                      

98-21-20/78.                     

98-399/85.                                    

98-235/2/86.                              

98-126/20/2/87.                   

36-4-16/88.

1967-1988 "Minerál"
A szocialista országok együttműködő állambiztonsági szervei rádióelhárító szolgálatainak műszaki 

rekonstrukciójára vonatkozó iratok 1–11. kötet – magyar és orosz nyelven 

13., 108., 142., 

205., 211.  

77. 

doboz

98-15-46/78.            

98-335/83. 

1978-1979, 

1981
"Nord"

Átiratok, levelezés, táviratok és műszaki iratok a nevezett tudományos kutatómunka témájában (ajánlások 

kidolgozása a szélessávú adások felderítési, rögzítési és technikai elemzési, valamint ezen adások forrásainak 

iránymérési módszereire); a műszaki feladat leírása – magyar és orosz nyelvű iratok 

36., 75. 

98-421/85.              

98-302/86.              

98-365/86.              

98-116/90. 

1985-1990 "Oberton"

A nevezett tudományos kutatómunka dokumentumai (téma: a távírászi területen tevékenykedő munkatársak 

fiziológiai és pszichikai terhelésének vizsgálata, a munkakörülmények javításának lehetséges módozatai); a 

Szófiában, 1986. június 23–27. között, továbbá a Berlinben, 1989. október 23–29. között megrendezett közös 

munkaértekezlet okmányai – magyar és orosz nyelven 1–10. kötet 

71. 

78. 

doboz

98-253/89.              

98-421/85.                          

1971, 1985, 

1989
"Oberton" A tudományos kutatómunka dokumentumai 11–16. kötet (részben oroszul)                                                                                                       14., 70.  

98-16-205-71          

98-16-159-6/71 
"Obzor", "Pamjaty"

Jelentés a nevezett tudományos kutatómunka néhány eredményéről, a "Pamjaty" fedőnevű berendezés leírása 1–2. 

kötet - oroszul
13., 141.
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79. 

doboz

98-262/87.                                            

98-400/86.                                    

98-133/88.                          

98-256/89.                                

98-426/89.                      

1986-1989 "Omega" A nevezett tudományos kutatómunka dokumentumai 1–16. kötet (részben oroszul) 70. 

80. 

doboz
98-15-5/76. 1976 "Operáció"

Kivonat az SKS V/1 berendezés műszaki feltételeiről, rendeltetése: a kutatási örzetben elhelyezett félstacioner és 

mozgó iránymérő eszközök irányítása (az NDK illetékes állambiztonsági társszerve által készített dokumentum) – 

magyar nyelvű fordítás 1–2. kötet (duplumpéldány is) 

33., 142.

143-52-12/80. 1980 "Orfeusz" A nevezett tudományos kutatómunka dokumentumai  1–2. kötet 190.

98-26-10/82. 1982 "Orfeusz-13" A nevezett tudományos kutatómunka dokumentumai  3–4. kötet 77. 

81. 

doboz

98-240/1/83.           

143-50-6/82.           

143-50-7/82.          

98-379/84.

1982-1984 "Orfeusz" 
A nevezett tudományos kutatómunka és a hozzá kapcsolódó kísérleti konstrukciós munkák (OR–22) 

dokumentumai  5–13. kötet (részben oroszul)
72., 73.

82. 

doboz

98-269/83.                       

98-269/1/83.                     

143-50-6/82.                    

143-50-5/83.                    

143-50-10/83.                 

143-50-13/83.  

1982-1983 "Orfeusz" 
A nevezett tudományos kutatómunka és a hozzá kapcsolódó kísérleti konstrukciós munkák (OR–22) 

dokumentumai  14–21. kötet
73., 74. 

83. 

doboz

98-146/88.              

98-111/88.              

143-50/21/86.         

143-50/69/86. 

 "Orfeusz" 
A nevezett tudományos kutatómunka és a hozzá kapcsolódó kísérleti konstrukciós munkák (OR–22) 

dokumentumai  22–34. kötet (részben oroszul)
74.

84. 

doboz

98-488/1/85.-          

98-488/14/85.          
1984-1985 "Orfeusz" 

A nevezett tudományos kutatómunka és a hozzá kapcsolódó kísérleti konstrukciós munkák (OR–22) 

dokumentumai  35–48. kötet (oroszul)
191., 201. 

85. 

doboz

98-488/15/85.       98-

488/30/85. 
1984-1985 "Orfeusz" 

A nevezett tudományos kutatómunka és a hozzá kapcsolódó kísérleti konstrukciós munkák (OR–22) 

dokumentumai  49–64. kötet (oroszul)
201., 202. 

86. 

doboz

98-488/31/85.          

98-488/35/85.         

143-50-…/84.      

143-50-…/ 85.        

143-50-…/86..

1984-1986 "Orfeusz" 
A nevezett tudományos kutatómunka és a hozzá kapcsolódó kísérleti konstrukciós munkák (OR–22) 

dokumentumai  65–89. kötet (részben oroszul)
202. 

87. 

doboz

143-50/21/86.         

143-51-3/8/86.        

98-245/87. 

1984-1987 "Orfeusz" 
A nevezett tudományos kutatómunka és a hozzá kapcsolódó kísérleti konstrukciós munkák (OR–22, OR–88) 

dokumentumai  90–103. kötet
203. 
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88. 

doboz

98-245/1/87.           

143-49/87.              

98/181/2/84.        143-

50-…/85.         98-

111-22/89.  

1984-1987, 

1989
"Orfeusz" 

A nevezett tudományos kutatómunka és a hozzá kapcsolódó kísérleti konstrukciós munkák (OR–22, OR–88, 

OR–30) dokumentumai  104–113. kötet (részben oroszul)
204., 75.  

89. 

doboz
Szn. 1972 "Pelikán" A kétcsatornás rövidhullámú vizuális vevőindikátorral kapcsolatos dokumentumok 1–9. kötet (oroszul) 131., 132.  

90. 

doboz

Szn.                                     

98-2337-1/79.                         

98-15-28-10/73.                   

98-28-7/73.                         

98-15-1/12/78. 

1972-1973,              

1978-1979
"Pelikán" A kétcsatornás rövidhullámú vizuális vevőindikátorral kapcsolatos dokumentumok 10–18. kötet (részben oroszul) 132., 133. 

91. 

doboz

98-15-1/10/78.                    

98-15-1/11678.                      

98-2337/…/79.

1978-1979 "Pelikán" A kétcsatornás rövidhullámú vizuális vevőindikátorral kapcsolatos dokumentumok 19–26. kötet (részben oroszul) 38. 

92. 

doboz

98-15-1/25/78.                    

98-2337-12/78.                       

98-2337-1/79.

1978-1979 "Pelikán"
A kétcsatornás rövidhullámú vizuális vevőindikátorral kapcsolatos dokumentumok 27–31. kötet (magyar fordítás 

az orosz eredetiről)
39. 

93. 

doboz
98-26-31/82 1982 "R-383" A sokcsatornás impulzus demodulátorral kapcsolatos dokumentumok. 1–4. kötet (részben oroszul) 193.

94. 

doboz

98-2246/VI-83/1983,                     

98-26-31/82
1982-1983 "R-383" A sokcsatornás impulzus demodulátorral kapcsolatos dokumentumok. 5–6. kötet (részben oroszul) 190.

95. 

doboz

98-15-21/77.                         

98-15-21/78.                     

98-15-1-1/78.                    

98-26-31/1/80.                   

98-21-15/4/79.                       

98-201/84.                          

98-201-3/84.                             

98-21/15/4/79.        

1977-1984 "Raduga" ("Raduga–2")
A nevezett tudományos kutatómunka dokumentumai (téma: a nyugati hírszerző szolgálatok ügynöki 

rádióösszeköttetései fejlődési prognózisának feldolgozása) 1–8. kötet - részben oroszul
142., 40.

96. 

doboz

98-201-3/84.                               

98-201-2/84.                       

98-201/1/84.                         

98-26-31/1/80.                    

98-26-41/81.                       

98-26-4/82.                        

98-26-38/82.                       

98-26-41/2/81. 

1980-1984 "Raduga" ("Raduga–2") A nevezett tudományos kutatómunka dokumentumai 9–17. kötet (részben oroszul) 63., 64.  
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97. 

doboz
98-26-39/81. 1981 "Raduga" ("Raduga–2") A nevezett tudományos kutatómunka dokumentumai 18–23. kötet (részben oroszul) 215. 

98-16-3/72. 1971 "Rajon"
Beszámoló a nevezett tudományos kutatómunka első szakaszáról (a csehszlovák belügyi társszerv által 

összeállított anyag – orosz nyelven
31. 

98. 

doboz

98-2337-157/79.       

98-26-45/80.           

Szn. 

1978-1982 "SRK" A berendezés műszaki iratai  1–9. kötet (részben oroszul)
39., 163., 176., 

207. 

Szn. 1972-1977 SM-4010, SM-4015 A nevezett instrumentációs magnetofonok műszaki dokumentációi   1–2. kötet (részben oroszul) 158., 176. 

99. 

doboz
Szn. 1972-1977 SM-4010, SM-4015 A nevezett instrumentációs magnetofonok műszaki dokumentációi  3–6. kötet (részben oroszul) 158., 176. 

100. 

doboz
98-21-14/78. 1978 "Szigma"

Összefoglaló beszámoló a nevezett fedőnevű tudományos kutatómunkájáról I–II. rész (téma: a rádióelhárító 

tevékenység egyes területei korszerűsítési kérdéseinek előzetes feldolgozási eredményei) – a prágai székhelyű 

Koordinációs Apparátus által megküldött dokumentumok (orosz nyelven és magyar fordításban) 1–4. kötet

37.

101. 

doboz

98-75/78.                

143-55-31/78.         

Szn.                         

98-21-14/1/78. 

1978 "Szigma"
Összefoglaló beszámoló a nevezett fedőnevű kutatási témáról – tervezet és végleges változat (ez utóbbi 3 

példányban) – magyar nyelvű anyagok 5–8. kötet
139. 

102. 

doboz

98-26-17/80.            

98-…/…
1980-1988 "Szokol", "Sztrela"

A nevezett fedőnevű kísérleti konstrukciós munkák és tudományos kutatómunkák dokumentumai (téma: 

automatizált iránymérő vevőkészülék kidolgozása), technikai leírás a 93150 számú készülékhez (főként a 

keletnémet társszerv által készített anyagok) magyar és orosz nyelven 1–15.kötet 

40., 69. 

103. 

doboz

98-458/86.               

98-230/87. 
1986-1987 "Szokol", "Sztrela"

A nevezett fedőnevű kísérleti konstrukciós munkák és tudományos kutatómunkák dokumentumai – főként a 

keletnémet társszerv által készített anyagok) orosz és német nyelven  16–27. kötet
69.

104. 

doboz

K-613/78.                

98-2337-10/79.
1970-1979 "Szoszna–F3"

A nevezett típusú rövidhullámú rádióiránymérő állomás elvi elektromos kapcsolási rajzai – a prágai székhelyű 

Koordinációs Apparátus által megküldött anyagok; egy magyar tiszt (Véghelyi V.?) kézírásos jegyzetfüzete 1–3. 

kötet (részben oroszul) 

163., 167. 

105. 

doboz

98-15-28/12/73.      

98-15-1/17/78.        

98-2337-1/79.        

98-…/…                 

98-1901-4-2/78. 

1972-1979 "Szoszna–F3"

Műszaki dokumentációk a nevezett fedőnevű berendezéshez (helyhez között rövidhullámú rádióiránymérő 

/rádiópelengátor/): formanyomtatvány (magyarul és oroszul is); A zalakarosi 423. sz. kihelyezett BM–objektum 

("Szoszna–F3" típusú rövidhullámú rádióiránymérő állomás) átadás–átvételével kapcsolatos jegyzőkönyvek, ill. 

leltárkimutatás az objektum üzembehelyezésekor meglévő műszaki–technikai eszközökről 4–16. kötet 

32., 125. 

007/22/75.                           

98-423/84.              

2337-6-4/79.               

98-1366-21/79.      

006/33/76.                            

98-423/84. 

1975-1976 "Szoszna–F3"
A 74–102 jelű létesítmény tervdokumentációi (a Postai Tervező Intézet és a Pécsi Postaigazgatóség Területi 

Tervező Iroda által keletkeztetett iratok)  1–7. kötet (a "Szoszna–F3 fedőnevű berendezéshez kötődő beruházás)
144., 158. 

106. 

doboz
Szn. 1976 "Szoszna–F3"

A 74–102 jelű létesítmény műszaki építési tervrajzai – a budapesti Általános Épülettervező Vállalat által készített 

tervrajzok (48 db) – 8. kötet (a "Szoszna–F3 fedőnevű berendezéshez kötődő beruházás)
159. 
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006/37/76.              

143-105/.../77.       

2337-…/79.            

98-1366-21/79.     

1976-1977 "Szoszna–F3"

A 74–102 jelű létesítmény és a 73–104 jelű létesítmény (OS létesítmény) tervdokumentációi – (a Postai Tervező 

Intézet és a Pécsi Postaigazgatóség Területi Tervező Iroda által keletkeztetett iratok) 9–15. kötet (a "Szoszna–F3 

fedőnevű berendezéshez kötődő beruházás)

144., 158., 

107. 

doboz

0012-27/75.             

0012-30/75.                       

0014-17/75.

1975 "Szoszna–F3"
A Postai Tervező Intézet által készített távírós (kiviteli) tervek dokumentumai  (OS–létesítmény, 73–106 

létesítmény, 73–104 létesítmény) 16–26. kötet (a "Szoszna–F3 fedőnevű berendezéshez kötődő beruházás) 
143.

98-16-64/70.           

99-1132/2/70.         

98-15-38/78.           

98-26-5/79.             

1967-1978 "Szova" A nevezett fedőnevű tudományos kutatómunka és műszaki fejlesztési feladat dokumentumai 1–4. kötet (oroszul) 13.

108. 

doboz
78-027-892/79. 1979 "Szova"

A nevezett fedőnevű tudományos kutatómunka és műszaki fejlesztési feladat dokumentumai – a berendezés 

leírása, kezelési utasítás, stb. 5 példányban 5–9. kötet (oroszul)
138. 

109. 

doboz

No. 78-027-899       

No. 78-027-900
1980 "Szova" Mellékletek a műszaki leíráshoz 10–11. kötet (oroszul) 192. 

110. 

doboz
98-318/87. 1982-1987 "Szova–M3", "Szova-DK"

A nevezett fedőnevű berendezések műszaki dokumentációja (a bolgár társszervtől érkezett anyagok – orosz 

nyelven, egy lap magyar kísérőlevéllel!) 12–16. kötet
66. 

111. 

doboz 

98-40/71.                 

104-121/71. 
1969, 1971 "Tisza"

Beszámoló a rádióállomások adásai adatainak rögzítési és visszajátszási módszereivel kapcsolatban végzett 

tudományos kutatómunkáról (az együttműködő rádióelhárító szolgálatok "Minerál"–terve 9. sz. témája, fedőnév: 

"Tisza") 1/a–1/b. kötet (magyar nyelven), több  példányban 1–6. kötet                                 

30., 137., 22. 

112. 

doboz

98-40/71.                 

104-121/71.              

99/693-1/7-a/71.     

98-15/17/73.           

98-15-4-1/74.            

98-2337-…/79.        

98-26-46/1/80.

1969-1978 "Tisza"

Beszámoló a nevezett témában II. kötet: Műszaki Feladat (műszaki rajzok) (magyar nyelven), több  példányban;  

Beszámoló az eredményekről – az illetékes magyar belügyi szerv által készített dokumentum (magyar nyelven, 

egy lap magyar nyelvű kísérőlevéllel); műszaki dokumentációk a "Tisza" berendezéshez: bemérési és átvételi 

utasítás a felvevő és lejátszó részhez (oroszul), készletjegyzék, műbizonylat, módosítások vizsgálati jegyzőkönyv, 

módosítás a TL–IV–1001 függvény generátorhoz 7–18. kötet                                 

30., 22., 15. 

113. 

doboz

98-2337-…/79.      

98-26-46/1/80. 
1970-1978 "Tisza"

Módosítások az egyes szerkezeti egységekhez (TL–V–1001 demodulátor, TLP–1001 lejátszó kezelő pult, 

TL–II–1001 kétcsatornás spektrum lekeverő), bemérési és átvételi utasítás a felvevő és lejátszó részhez 

(magyarul), gépkönyv, "ISZ–II" és "ISZ–III" blokséma, módosítás a TF–IV–1001 segédjel átalakítóhoz, 

módosítás a TF–I–1001 kétcsatornás dinamika kompresszorhoz, módosítás a TF–V–1001 tTFA kód átalakítóhoz 

(magyarul és oroszul, műszaki rajzokkal) 19–27. kötet 

15., 25.

114. 

doboz
98-2337-../79. 1973-1978 "Tisza"

A felvevő berendezés ismertetése és használati utasítása (magyar nyelven), készletjegyzékek, minőségellenőrzési 

jegyzőkönyv (orosz nyelven), módosítás a TF–V–1001 tTFA kód átalakítóhoz, módosítás a TFP–1001 

felvevő–kezelő pulthoz, módosítás a TF–IV–1001 segédjel átalakítóhoz, módosítás a TF–III–1001 frekvencia 

multiplexer és hangfrekvenciás erősítőhöz, módosítás a TF–II–1001 kétcsatornás spektrum lekeverőhöz, 

módosítás a TF–I–1001 kétcsatornás dinamika kompresszorhoz (magyar és orosz nyelven) – a Híradástechnika 

Szövetkezet által készített dokumentumok 28–36. kötet 

17. 
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115. 

doboz
98-2337-../79. 1973-1978 "Tisza"

"TSZF–1001", "ISZ–II" és "ISZ–III" blokséma, készletjegyzék, minőségellenőrzési jegyzőkönyv, bemérési és 

átvételi utasítás (orosz nyelven), módosítás a TF–III–1001 frekvencia multiplexer és hangfrekvenciás erősítőhöz, 

"ISZ–II", "ISZ–III", minőségellenőrzési jegyzőkönyv, blokséma, készletjegyzék, módosítás a TF–III–1001 

frekvencia multiplexer és hangfrekvenciás erősítőhöz, módosítás a TF–II–1001 kétcsatornás spektrum 

lekeverőhöz, módosítás a TFP–1001  felvevő–kezelő pulthoz, bemérési és átvételi utasítás (orosz és magyar 

nyelven) – a Híradástechnika Szövetkezet által készített anyagok  37–55. kötet

27., 28.  

116. 

doboz
98-2337-160/80. 1973-1979 "Tisza"

A berendezés egyes részegységeinek leírásai (magyarul és oroszul, műszaki rajzokkal); a "Tisza–1001" 

készletjegyzéke, minőségellenőrzési jegyzőkönyve (oroszul) – a Híradástechnika Szövetkezet által készített 

dokumentumok (másodpéldányok is) 56–79. kötet

18. 

117. 

doboz 
98-2337-../79. 1973-1979 "Tisza"

A berendezés egyes részegységeinek leírásai, bemérési és átvételi utasítás, általános ismertetés, műszaki adatok, 

kezelési utasítás (magyarul és oroszul, műszaki rajzokkal) – a Híradástechnika Szövetkezet által készített 

dokumentumok 80–104. kötet

19.

118. 

doboz

98-2337-../79.          

98-2337-160/80.      
 1973-1979 "Tisza"

Készletjegyzék, a lejátszó berendezés ismertetése és használati utasítása, minőségellenőrzési jegyzőkönyv, 

módosítások az egyes részegységekhez, bemérési és átvételi utasítás, általános ismertetés, műszaki adatok, 

kezelési utasítás, az egyes részegységek leírásai (magyarul és oroszul, műszaki rajzokkal); a "Tisza–1001" 

gépkönyve, minőségellenőrzési jegyzőkönyve (oroszul) – a Híradástechnika Szövetkezet által készített 

dokumentumok 105–118. kötet

20. 

119. 

doboz
2337-169/80. 1973-1979 "Tisza"

Az egyes részegységek leírásai (magyarul és oroszul, műszaki rajzokkal);   a "Tisza–1001" gépkönyve, 

készletjegyzéke (oroszul), módosítás a TL–I–1001 információ elosztó és hangfrekvenciás erősítőhöz, módosítás a 

TL–II–1001 kétcsatornás spektrum lekeverőhöz, módosítás a TL–III–1001 segédjeleket visszaalakító egységhez – 

a Híradástechnika Szövetkezet által készített dokumentumok 119–133. kötet 

21., 23.  

120. 

doboz

98-2337-../78.          

98-2337-../79.     

2337-169/80.            

1973-1979 "Tisza"

Módosítás a TL–IV–1001 függvény–generátorhoz, módosítás a TL–V–1001 demodulátorhoz, módosítás a 

TLP–1001 lejátszó kezelő pulthoz, egyes részegységek leírása, "T–III–1001", "ISZ–II", "ISZ–III", "TSZF–1001" 

bemérési és átvételi utasítás, készletjegyzék, blokséma, gépkönyv, minőségellenőrzési jegyzőkönyv, módosítás a 

TF–IV–1001 segédjel átalakítóhoz  (magyarul és oroszul, műszaki rajzokkal) – a Híradástechnika Szövetkezet 

által készített dokumentumok  134–145. kötet  

23., 27.  

121. 

doboz

98-26-466/1/80.     

176/255/75.              

98-26-46/2/80.   

1973-1979 "Tisza"

A TSZL–1001 tip. 03 készletjegyzék, minőségellenőrzési jegyzőkönyv, (orosz nyelven), módosítás a TL–I–1001 

információ elosztó és hangfrekvenciás erősítőhöz, módosítás a TL–II–1001 kétcsatornás spektrum lekeverőhöz, 

"ISZ–II" protokol (magyarul és oroszul, műszaki rajzokkal) – a Híradástechnika Szövetkezet által készített 

dokumentumok; műszaki dokumentációk az AK–20 típusú adóberendezéshez és a "Tisza" berendezéshez: az 

adóberendezés műszaki leírása és kezelése I. kötet (2 példányban) és rajzmellékletei (1 példányban) – a budapesti 

Mechanikai Laboratórium által összeállított dokumentumok (magyar nyelven 146–153. kötet) 

29., 33.  

122. 

doboz

98-2337-../78.          

98-2337-../79.  
1973-1979 "Tisza"

Egyes alkatrészek műszaki rajzai (TL–1001 lejátszó egység, TFP–1001 felvevő–kezelő pult, TF–III–1001 

frekvencia multiplexer hangfrekvenciás erősítő, módosítási műszaki rajzok) – orosz és magyar nyelven 154–160. 

kötet 

33. 
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123. 

doboz

98-26-46/1/80.        

98-26-31/81.
1973-1979 "Tisza"

Módosítás a TL–I–1001 információ elosztó és hangfrekvenciás erősítőhöz, módosítás a TL–V–1001 

demodulátorhoz, módosítás a TLP–1001 lejátszó kezelő pulthoz, módosítás a TL–III segédjeleket visszaalakító 

egységhez, módosítás a TL–IV–1001 függvény generátorhoz, módosítás a TL–II–1001 kétcsatornás spektrum 

lekeverőhöz, az egyes részegységek leírásai (magyarul és oroszul, műszaki rajzokkal); a "Tisza–1001" gépkönyve, 

minőségellenőrzési jegyzőkönyve (oroszul) – a Híradástechnika Szövetkezet által készített dokumentumok (orosz 

és magyar nyelven) 161–175. kötet

191., 21.  

124. 

doboz 

98-15-12/…/78.      

143-47/../78.       148-

343/74.            Szn.                        

98-2337-148/79.

1974-1979 "Tisza"

A TSZL–1001 tip. 03 lejátszó berendezés kezelési utasítása, TFP–1001 felvevőpult leírása, TSZF–1001 felvevő 

berendezés ismertetése, TSZL–1001 lejátszó berendezés ismertetése, TLP–1001 lejátszópult leírása; a rendszer 

ideiglenes telepítési és üzemeltetési utasítása – érvényben volt 1976. július 1–ig - 3 példányban (magyar nyelvű, 

az illetékes magyar belügyi szerv által készített anyagok); gépkönyv T III–1001, bemérési és átvételi utasítás, 

minőségellenőrzési jegyzőkönyv, ellenőrzési lista (magyarul és oroszul, műszaki rajzokkal) több példányban! 

175–186. kötet 

25., 22., 24.   

125. 

doboz 

98-2337-158/80.       

98-2337-…/79.     
1975-1978 "Tisza"

Gépkönyv TMK III–1001, bemérési és átvételi utasítás, minőségellenőrzési jegyzőkönyv, ellenőrzési lista, az 

egyes részegységek leírásai (magyarul és oroszul, műszaki rajzokkal) 187–199. kötet 
24., 

126. 

doboz

98-15-24/…/78.       

98-26-46/1/80.
1974-1978 "Tisza"

Az "ISZ–III" impulzus elosztó leírása, gépkönyv és átadás–átvételi jegyzőkönyv (magyar és orosz nyelven), 

"ISZ–II" és "ISZ–III" blokséma (orosz nyelven); módosítás a TL–III–1001 segédjeleket visszaalakító egységhez, 

módosítás a TL–IV–1001 függvény–generátorhoz, módosítás a TL–V–1001 demodulátorhoz, módosítás a 

TLP–1001 lejátszó kezelő pulthoz (magyarul és oroszul, műszaki rajzokkal) – a Híradástechnika Szövetkezet által 

készített dokumentumok 200–211. kötet  

26., 29. 

127. 

doboz

98-15-4/2/74.          

148/272/74.             

46-36/49/74.           

Szn.                         

98-15-11/1/76.        

98-15-1261/78.       

1974-1978 "Tisza"

A TFP–1001 felvevőpult leírása, TSZF–1001 felvevő berendezés ismertetése, TSZL–1001 lejátszó berendezés 

ismertetése, TLP–1001 lejátszópult leírása; a TF–1 berendezés technikai leírása, a TL–1 berendezés technikai 

leírása, ajánlások a "Tisza" rendszerre, javaslat a "Tisza" fedőnevű berendezésrendszer alkalmazására, ideiglenes 

telepítési és üzemeltetési utasítás, egyéb "Tisza" műszaki okmányok, kezelési utasítások (TSZL–1001 tip. 03, 

TSZf–1001 tip. 03 és 04) – magyar nyelvű anyagok 212–223. kötet

137.

128. 

doboz

98-2337-…/79.        

98-2337-…/80.       

98-15-24/../78.        

98-2337-159/80.

1974-1979 "Tisza"

Az "ISZ–II" és "ISZ–III" típusú berendezések műszaki dokumentációja: impulzus szétosztó leírása, 

készletjegyzék, minőségellenőrzési jegyzőkönyv, bemérési és átvételi utasítás, impulzus szétosztó leírása, 

készletjegyzék, minőségellenőrzési jegyzőkönyv, bemérési és átvételi utasítás (orosz nyelvű anyagok), 

átadás–átvételi jegyzőkönyv az "ISZ–II" típusú berendezéshez (magyar nyelven) – a Híradástechnika Szövetkezet 

által készített dokumentumok 224–244. kötet 

16.

129. 

doboz

98-15-4-../74.            

98-15-12/78.       143-

47/6/78.             98-

15-3/78.                 98-

2337-160/80.     98-

26-46/1/80.

1974-1979 "Tisza"

A TFP–1001 felvevőpult leírása, TSZF–1001 felvevő berendezés ismertetése, TSZL–1001 lejátszó berendezés 

ismertetése, TLP–1001 lejátszópult leírása; a TF–1 berendezés technikai leírása, a TL–1 berendezés technikai 

leírása, a rendszer telepítési és üzemeltetési utasítása – (orosz nyelven, az illetékes magyar belügyi szerv által 

készített anyagok); technikai utasítás a T–III–1001 tip. 01 berendezés "C" sorozatának gyártására és átvételére; az 

egyes részegységek leírásai (műszaki rajzokkal, orosz és magyar nyelven) – a Híradástechnika Szövetkezet által 

készített anyagok 245–263. kötet

26., 28. 
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130. 

doboz
98-26-46/1/80. 1975 "Tisza"

A TL–1001 lejátszó egység, a TSZL–1001 lejátszó berendezés, a TSZL–1001 lejátszó berendezés részegységei, a 

TL–III–1001 segédjeleket visszaalakító egység, a TL–II–1001 kétcsatornás spektrum visszakeverő, a TL–V–1001 

demodulátor, a TLP–1001 lejátszó kezelő pult és a TL–I–1001 információ elosztó és hangfrekvenciás erősítő 

leírása – a budapesti Híradástechnika Szövetkezet által keletkeztetett iratok (magyarul és oroszul) 264–271. kötet

220. 

00-04--00-158 (TÜK 

szám)
1975-1977 "Tisza"

A TL–1001 lejátszó egység, TL–I–1001 információ elosztó és hangfrekvenciás erősítő, TL–IV–1001 

függvény–generátor, TL–III–1001 segédjeleket visszaalakító egység, TL–V–1001 demodulátor, TL–II–1001 

kétcsatornás spektrum lekeverő,  TSZL–1001 "Tisza" lejátszó berendezés részegységei leírása; kezelési, ill. 

bemérési és átvételi utasítás az ASZ I. 1001 tip. 01 berendezéshez, általános ismertetés, műszaki adatok 

(magyarul és oroszul) – a budapesti Híradástechnika Szövetkezet által készített műszaki dokumentáció 272–282. 

kötet

151. 

131. 

doboz

98-2337-160/80.      

00-142--152              

00-188 (TÜK 

számok)

1975-1979 "Tisza"
Az egyes részgységek műszaki leírása és dokumentációja (magyarul és oroszul) – a budapesti Híradástechnika 

Szövetkezet által készített iratok 283–302. kötet
152.

132. 

doboz

98-2337-160/80.     

143-34/2/75. 
1975-1979 "Tisza"

Minőségellenőrzési jegyzőkönyv, bemérési és átvételi utasítás a felvevő és lejátszó részegységekhez, kezelési 

utasítás, működési adatok, ellenőrző lapok (magyarul és oroszul) – a budapesti Híradástechnika Szövetkezet által 

készített iratok  303–306. kötet

163. 

98-26-5/82. 1975-1981 "Tisza"

Az egyes alkatrészek /A–I–1001 jelű alkatrészek/ leírására alkalmas műszaki rajzok (blokkvázlat, elektromos 

kapcsolási rajz, elektromos anyagjegyzék, elrendezési rajz; magyarul és oroszul) – a Híradástechnika Szövetkezet 

által készített dokumentumok  307–315. kötet

30. 

133. 

doboz

98-2337-158/80.     

98-2337-160/80.     

98-26-31/81.           R-

186/81.                98-

26-43/81. 

1978-1979, 

1981
"Tisza"

A T III–1001 gépkönyv, TSZF–1001 felvevő berendezés részegységeinek leírása, TF–V–1001 tTFA kód 

átalakító, TFP–1001 felvevő kezelő pult, TF–IV–1001 segédjel átalakító, TF–I–1001 kétcsatornás dinamika 

kompresszor, TF–1001 felvevő egység, TF–II–1001 kétcsatornás spektrum lekeverő, TF–III–1001 frekvencia 

multiplexer és hangfrekvenciás erősítő – a budapesti Híradástechnika Szövetkezet által keletkeztetett iratok 

(magyarul és oroszul); REV–251M/H tip. univerzális veveőberendezés műszaki leírása és kezelési utasítása, a 

"Tisza" magnetofon rendszer telepítési dokumentációjának kivonata (magyarul és oroszul) 316–326. kötet 

205., 207. 

134. 

doboz

00160-00168/81/HT   

98-498/89.                 

98-113/90.                 

98-367/89.     

1981, 1989-

1990

"Tisza", "Tisza-U", "Tisza-

S"

Az A21–I–1001 vezérlő fiók, A13–I–1001 magnetofon jel fogadó, A12–I–1001 szűrő szelektor, A22–I–1001 

szűrő I., A2–I–1001 párhuzamos analizátor, A1–I–1001 kiértékelő egység, A11–I–1001 tTFA demodulátor, 

A24–I–1001 szűrő tápegység, A23–I–1001 szűrő II. leírása; a szocialista országok együttműködő rádióelhárító 

szolgálatai "Tisza–U" és "Tisza–S" fedőnevű tudományos kutatómunkájának dokumentumai (téma: a rádióadások 

vételére szolgáló vevőkészülékek kimenetén lévő jelek rögzítésére és visszajátszására szolgáló 

berendezéskomplexumok létrehozása)  327–340. kötet (magyarul és oroszul)

207., 75.  
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135. 

doboz

98-367/88.                  

98-148/87.                  

98-235/86.              

143-51-23/3/86.          

143-53-22/87.               

98-199/8/87.             

1986-1988 "Tisza-U", "Tisza-S" A nevezett fedőnevű tudományos kutatómunkák dokumentumai  341–344. kötet (részben oroszul) 75.

98-15-13/77. 1977 "Tulipán"

A nevezett fedőnevű kísérleti konstrukciós munka dokumentumai (téma: gépkocsiba szerelhető rövidhullámú 

vevő– és iránymérő berendezés létrehozása; projektvázlat, technikai leírás, 1 kötet) – orosz nyelvű anyag, csak 

oroszul! 1. kötet 

141. 

98-26-18/82.          

98-26-18/3/82.
1982 "Tulipán-D"

Taktikai Technikai Követelmények (orosz nyelvű anyag, magyar kísérőlevéllel), a "Tulipán–D" fedőnevű 

rádióelhárító rövidhullámú technikai eszözkomplexum működő makettjeinek bemutatásával kapcsolatos levelezés 

anyaga (MNK BM III/5. Osztály–Koordinációs Apparátus /Prága/ között), az eszözkomplexum kifejlesztése 

(műszaki tervezet, tudományos–technikai beszámoló – magyarul) 2–4. kötet

54., 55. 

136. 

doboz

98-26-2/82.              

98-26-18/82.      
1982 "Tulipán-D"

Technikai–műszaki követelménytervezet a "Tulipán–D" fedőnevű rádióelhárító rövidhullámú technikai 

eszözkomplexum létrehozásával kapcsolatos kísérleti konstrukciós munka üzemi–tervezési szakaszára (magyar 

nyelvű anyag), a technikai tervezési szakasz teljesítésének vizsgálatával foglalkozó harkovi bizottsági ülés iratai 

(levelezés, útijelentések, a magyar BM–delegáció felszólalásának szövege); műszaki dokumentáció 

szakfordítására kötött vállalkozói szerződések iratai (magyar nyelvű iratok), fejlesztési témájú levelezés az 

együttműködő rádióelhárító szolgálatok prágai Koordinációs Apparátusa és a BM III/5. Osztály között (főként a 

"Tulipán–D" fedőnevű automatizált rövidhullámú felderítő eszközkomplexum műszaki tervezete) 5–10. kötet 

(részben oroszul)

55., 213. 

137. 

doboz

98-257/83.                 

98-146/85.               

98-335/2/86.            

98-368/88.              

98-268/87.               

98-335/3/86.

1983-1988 "Tulipán-D"

A "Tulipán–D" kísérleti konstrukciós munka műszaki tervezési szakasza eredményeinek áttekintésével 

kapcsolatos bizottsági jegyzőkönyv; az üzemi–tervezési szakasz taktikai–műszaki követelményeinek megküldése 

(magyar és orosz nyelvű anyag), a kísérleti példány bevizsgálási programja és metodikája (orosz és magyar 

nyelven); technikai–műszaki leírások és dokumentációk a különféle "Tulipán" rádióelhárító komplexumokhoz, a 

"Héja" rádió–iránymérő komplexumhoz és az ún. "TN"–eszközhöz (orosz nyelvű anyag, csak oroszul!) 11–21. 

kötet

55. 

138. 

doboz

Szn.                            

98-335/3/86.
1985-1986 "Tulipán-K", "Tulipán-R"

A "Tulipán–K" fedőnevű komplexum dokumentációja – technikai leírás és üzemeltetési útmutató (orosz nyelvű 

anyag); A "Tulipán–R" fedőnevű komplexum dokumentációja – technikai leírás és üzemeltetési útmutató (orosz 

nyelvű anyag, csak oroszul!)

54. 

98-26-9/80. 1979 "Zenit"
Tudományos kutatási beszámoló a nevezett fedőnevű tudományos kutatómunka témájában 1–3. kötet (oroszul) – 

a prágai székhelyű Koordinációs Apparátus által megküldött anyagok 1–3. kötet
35. 

139. 

doboz

98-26-9/80.               

98-26-21/80.
1979-1980 "Zenit"

Tudományos kutatási beszámoló a nevezett fedőnevű tudományos kutatómunka témájában 4. kötet (oroszul); 

tudományos–műszaki beszámoló 1–2. kötet (magyar fordításban), az eredmények hasznosításának módszertana 

(oroszul) /téma: az ügynöki rádióösszeköttetési rendszerek matematikai modellezése/ – a prágai székhelyű 

Koordinációs Apparátus által megküldött anyagok 4–7. kötet

35. 

98-15-11/75. 1975 "Zvezda"

Összegző beszámoló a nevezett fedőnevű tudományos kutatómunkáról (téma: az új automatizált technikai 

eszközök taktikai alkalmazási alapjainak és az eszközrendszer alapvető felépítési elveinek kidolgozása) - magyar 

nyelvű fordítás az orosz eredetiről 

142. 
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98-2337/156/…/79. 1978 "VIK-48" A "VIK–48" tip. 01 berendezés gépkönyve (hat példányban) – magyarul 176. 

140. 

doboz 
98-15-27/74. 1974 VU-32 M, VU-32 MA

Az ultrarövidhullámú kommunikációs vevőkészlet és vevő műszaki leírása, felépítése és működése - magyar 

nyelven
32.

Szn.                         

98-15-27/78. 
1977-1978

TA-2, hangos diszpécser, 

Levonat-70/F

Egyedi műszaki dokumentációk: TA–2 távíróadapter; hangos diszpécser                                                                              

(utóbbi két példányban); hidraulikus prés gépkönyve - magyar nyelven
163., 116.

Újításokkal kapcsolatos iratok

141. 

doboz
98-193/…/86. 1986

A szocialista országok együttműködő rádióelhárító szolgálatai különféle műszaki újítási javaslatai (fedőnevek: 

"Kanjuk", "Integrál", "Autorezsim", "Rezsim", "Ritmus", "Bleszk", "Bárszuk", "Agáta–20", "Poiszk" – a prágai 

székhelyű Koordinációs Apparátus által megküldött orosz nyelvű anyagok                            4 iratgyűjtőben, 

magyar és orosz nyelvű kísérőlevéllel 

76. 

98-50-…/…             

98-…/…
1980-1985

Újításokkal kapcsolatos iratok, újítási javaslatok, szakértői vélemények, határozatok, jelentések, szerződések, 

átiratok (részben a prágai Koordinációs Apparátussal folytatott levelezés anyaga) – magyar és orosz nyelvű iratok  

(a dobozban darabszintű tartalomjegyzék található) 1–29. kötet

216.

142. 

doboz
98-…/… 1984-1990

Újításokkal kapcsolatos iratok, újítási javaslatok, pályázati anyagok, éves statisztikák az újítási mozgalom 

munkájáról, a BM 1989. évi újítási feladatterve - magyar és orosz nyelvű iratok (a dobozban darabszintű 

tartalomjegyzék található) 1–23. kötet 

212. 

Egyéb iratok, nyilvántartások

98-…/… 1972-1986 Nyilvántartás a megsemmisített iratokról (megsemmisítési jegyzőkönyvek) – III/5–A, B, D alosztályok –– 6 kötet 149. 

98-…/…
1977-1990 

(1997)
Nyilvántartás a megsemmisített iratokról (megsemmisítési jegyzőkönyvek) – 4 kötet 211. 

143. 

doboz
Szn. 1971-1974 Kísérőjegyzékek a futárpostához 150. 

144. 

doboz 
Szn. 1974-1979 Kísérőjegyzékek a futárpostához 150., 151.

145. 

doboz
Szn. 1980-1984 Kísérőjegyzékek a futárpostához 217., 196. 

A III/5. Osztály működésével összefüggő segédlet típusú iratok

BM III/5. Osztály iratai konkordancia adatokkal 17/19



R. e. Iktatószám Évkör Tárgy

Összevont 

dobozszám - 

konkordancia  

(2012)

146. 

doboz
98-35-… iratokhoz 1972, 1979 Iktatólapok 147. 

98-4/71-72. 

iratokhoz
1971-1972 Rádióforgalmi adatok bejelentéseinek iktatólapjai               130. 

98-20/73-76. 

iratokhoz 
1973-1976 Rádióforgalmi adatok bejelentéseinek iktatólapjai           130. 

147. 

doboz

98-20/77-79. 

iratokhoz    
1977-1979 Rádióforgalmi adatok bejelentéseinek iktatólapjai          131. 

98-1/67.                  

98-1/72. 
1967-1989 Iktatókönyvek (2 kötet) – III/V–3. Osztály, III/5. Osztály 146. 

148. 

doboz
Szn. 1973 Iktatási jegyzetfüzet 145. 

Szn. 1971-1986 Főnyilvántartási könyvek (2 kötet) 146. 

98-16/83. 1983-1990 Külső kézbesítőkönyv 217. 

Fnytsz.: 2337., 

2337/I-II.   
1977-1981 Műszaki dokumentációk (TÜK–iratok) nyilvántartása – 3 kötet 146. 

98-119-18/85. É. n. Nyilvántartó füzet a technikai (műszaki) dokumentációkhoz (nyilvántartási számok) – 1 kötet 176. 

98-112/… 1973-1978 Saját készítésű iratok nyilvántartókönyvei (3 kötet) 145. 

149. 

doboz
98-119/79. 1979-1990 Saját készítésű iratok nyilvántartókönyve (1 kötet) – BM Kirendeltség, Gyula, 422. sz. iránymérő állomás 176. 

Szn.                         1972-1977 Beérkező posta érkeztető (számkereső) könyvei (5 kötet) 148., 218. 

II. sorozat: Korabeli irattári segédletek:
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150. 

doboz

Szn.                             

98-2415/78.                                 

98-2758/83. 

1976-1983 Beérkező posta érkeztető (számkereső) könyvei (6 kötet) 147., 148.  

151. 

doboz
Szn. 1984 Beérkező posta érkeztető (számkereső) könyve (1 kötet) 218.

98-2546/80. 1980-1984 Iratkiadási füzet 218. 

98-28/68.                           1969-1973 Átadókönyv (III/V–3. Osztály, III/5. Osztály) 145. 

98-1366/74. 1974-1976 Átadókönyv 145. 

98-1366/76. 1976-1978 Átadókönyv 145. 

Fnytsz.: 122. 1979-1990 Átadókönyv (BM Kirendeltség, Gyula, 422. sz. iránymérő állomás) 176. 

152. 

doboz
98-108/73. 1973-1976 Átmenőnapló 149. 

98-2/73. 1973-1985 Átmenőnapló ("M" és "RBV") 149. 

98-1365/74. 1974-1978 Átmenőnapló 149. 

98-1365/79. 1979-1982 Átmenőnapló 149. 

Fnytsz.: 58. 1979-1990 Átmenőnapló 176. 

153. 

kötet
98/…/1979-1983 1979-1983 Átadókönyv

154. 

kötet 98/…/1984-1990
1984-1990 Átadókönyv

155. 

kötet
98-36/…/1989 1989 Átadókönyv

Budapest, 2018.11.19.
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