
BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! 

 Különösen fontos! 

10-21/12/1972. 

 

  

 

 

 

A Magyar Népköztársaság 

belügyminiszterének 

0012. számú 

PARANCSA 

 
Budapest, 1972. július 31-én 

 

Lássa (név, rendfokozat):    Engedélyező aláírása:    Betekintő aláírása:    Év, hó, nap: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelen parancsommal kiadott szabályzatról 

másolatot, vagy kivonatot készíteni tilos! 



BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! 

 Különösen fontos! 

10-21/12/1972. 

 

A Magyar Népköztársaság 

belügyminiszterének 

0012. számú 

PARANCSA 
 

Budapest, 1972. július 31-én 

 

Az állambiztonsági szervek hálózati munkájának alapelveit tartalmazó szabályzat-
ban foglaltaknak megfelelő nyilvántartási gyakorlat megvalósítása érdekében a Belügymi-
nisztérium Állambiztonsági Szervek Hálózatának Nyilvántartási Szabályzatát kiadom. A 
szabályzatban foglaltak alkalmazása és elsajátítása érdekében 

m e g p a r a n c s o l o m: 
1. Az operatív szervek vezetői rendszeresen ellenőrizzék és biztosítsák területükön a 

hálózat nyilvántartási szabályzatában foglaltak következetes érvényesülését és betartását. 

2. A BM. III. Főcsoportfőnökség, a BM. Belbiztonsági Osztály, a BM. Határőrség 
Felderítő Osztály, a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok állambiztonsági szervei 
hálózati munkával foglalkozó egységeinél, továbbá a BM. NY. K. 1. Osztályán a szabály-
zatot oktatni kell.  

Az érintett operatív állománynak és nyilvántartóknak a szabályzat anyagának elsajá-
tításáról – az illetékes parancsnokokból álló bizottság előtt be kell számolni. A beszámol-
tatás végrehajtását az érintett szervek parancsnokai 1972. december 31-ig jelentsék az ille-
tékes miniszterhelyetteseknek. 

3. A Belügyminisztérium Állambiztonsági Szervek Hálózatának Nyilvántartási Sza-
bályzata 1973. január 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 0031/1963. számú miniszteri 
parancsot és az azzal kiadott hálózati nyilvántartási szabályzatot hatályon kívül helyezem. 
A hatályát vesztett szabályzatot az érintett szervek vezetői 1973. január 31-ig küldjék visz-
sza a BM. Nyilvántartó Központ 1. Osztályának. 

 

  BENKEI ANDRÁS s. k. 
  belügyminiszter 
 

Kapják: elosztó szerint. 
Készült: 450 példányban. 



BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! 

 Különösen fontos! 

 

 Jóváhagyom: 
 BENKEI ANDRÁS s. k. 
 belügyminiszter   
  

 

 

  

SZABÁLYZAT 

a BM. állambiztonsági szervek 
hálózatának nyilvántartására 



 4

A hálózat nyilvántartásának jelentősége 
 

1. A hálózati nyilvántartás magába foglalja a BM. állambiztonsági munkát végző 
szervei titkos segítőtársainak összességét.  

A jól szervezett nyilvántartás jelentős mértékben elősegíti a hálózati operatív munka 
eredményességét. 

A pontos nyilvántartás: 

− lehetővé teszi, hogy a hálózat száma, minőségi mutatók szerinti összetétele, 
elhelyezkedése mindenkor pontosan kimutatható legyen; 

− segítséget ad a vezetők számára területük operatív helyzetének felmérésére, a 
hálózatépítés helyes irányának meghatározására; 

− elősegíti a hálózat hírszerző lehetőségeinek optimálisabb kihasználását; 

− felhívja a figyelmet a hálózatépítő munkában előforduló hibákra; 

− biztosítja a hálózatnak, mint legfontosabb operatív eszköznek a védelmét, 
elősegíti a dekonspiráció elkerülését. 

2. A hálózat tagjait az állambiztonsági szervhez fűződő szervezetszerű munkakap-
csolatuk tartalma és együttműködésük alapja szerint minősítjük: 

1. Titkos munkatárs (tmt.), 

2. Titkos megbízott (tmb.), 

3. Ügynök (ü.)-nek, 

akik a hálózati munka alapelveit tartalmazó szabályzatban körülhatárolt, fő funkciókat 
teljesítik. 

 

A hálózati nyilvántartás formái 

 

3. A BM. Nyilvántartó Központ 1. Osztálya:  

− Központosított, név szerinti nyilvántartást vezet a BM. állambiztonsági mun-
kát végző szervei hálózatáról, mely magába foglalja a BM. III. Főcsoportfő-
nökség csoportfőnökségei, önálló osztályai, a megyei (budapesti) állambiz-
tonsági szervek, a BM. Belbiztonsági Osztály, a HŐR. Felderítő Osztály, va-
lamint az MNVK/2. Csoportfőnöksége által beszervezett, foglalkoztatott és a 
kizárt hálózati személyeket, a „figyelőztetett” személyeket és a „meghiúsult” 
beszervezéseket. 

A BM. III/I. Csoportfőnökség hálózata – kivéve a hazai bázison foglalkozta-
tott hálózatot – nem szerepel a BM. NY. K. 1. Osztály nyilvántartásában. 

− Név szerint nyilvántartja a hálózati személyek operatív szempontból jelentős 
magyarországi és külföldi kapcsolatait. 
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− Statisztikai nyilvántartást vezet a központi ÁB-szervek, továbbá a megyei 
(budapesti) rendőrfőkapitányságok állambiztonsági szervei által foglalkozta-
tott hálózati személyekről. 

− Lakcím szerinti nyilvántartást vezet a Budapest területén lakó foglalkoztatott 
hálózatról. 

− Cím szerinti nyilvántartást vezet a „K”- és „T”-lakásokról. 

− Nyilvántartja a foglalkoztatott, illetve kizárt hálózati személyek közül azokat, 
akik árulókká váltak, külföldre szöktek, vagy a hazatérést megtagadták. 

− Központosított nyilvántartást vezet a foglalkoztatott hálózat személyére, kép-
zettségére, az állambiztonsági szervekkel való kapcsolatára, foglalkoztatására, 
hírszerző lehetőségére, személyi tulajdonságaira, adottságaira stb. vonatkozó 
adatokról. 

− Naplóba vezeti a III. Főcsoportfőnökség központi, megyei (budapesti) szervei 
által beszervezett hálózati személyeket. 

4. A csoportfőnökségeken, önálló osztályokon és megyei (budapesti) állambiz-
tonsági szerveknél, valamint a BM. Belbiztonsági és a HŐR. Felderítő Osztályon: 

− név szerinti nyilvántartást vezetnek saját szervük hálózatáról, az általuk 
figyelőztetett személyekről; 

− saját szervük hálózatának operatív szempontból jelentős bel- és külföldi kap-
csolatairól; 

− statisztikai nyilvántartást vezetnek saját szervük által foglalkoztatott hálózati 
személyekről; 

− határidő szerinti nyilvántartást vezetnek a szervük részéről pihentetett hálózati 
személyekről; 

− a megyei állambiztonsági szerveknél lakcím szerinti nyilvántartást vezetnek a 
szervük által foglalkoztatott hálózati személyekről. 

A III/I. Csoportfőnökség hálózatának nyilvántartási rendjét külön miniszteri 
parancs szabályozza. 

 

A hálózat nyilvántartásának eszközei 

 
5. Kartonok:   

a) 6-os karton. Minden beszervezett személyről ki kell tölteni, valamint azok-
ról, akiknek beszervezése meghiúsult. 

b) 6/a. karton. A hálózati személy operatív szempontból jelentős, Magyarorszá-
gon és külföldön élő kapcsolatairól kell kitölteni. 

c) 6/b. karton. A „K”- és „T”-lakások cím szerinti nyilvántartásához kell kitöl-
teni. 
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d) 6/c. karton. A hálózati személyek speciális statisztikai nyilvántartásához és a 
kutatáshoz kell kitölteni. 

e) 6/d. karton. A hálózati személyek (élő hálózati személyek) lakcím szerinti 
nyilvántartásához. 

f) „Figyelő”-karton. A fokozatosság elve alapján történő beszervezés esetén, 
ha a beszervezés valamilyen ok miatt elhúzódik, vagy fontos operatív érdek 
megkívánja, kell kitölteni a kiválasztott személyekről. 

g) Kódkarton. A BM. NY. K. 1. Osztály tölti ki a hálózati személyek adatainak 
gépi adatfeldolgozásához. 

6. Dossziék:  

h) B-dosszié, melyet a hálózati személyekre vonatkozó összes anyagok elhelye-
zésére kell használni. 

i) Munkadosszié, melyet a hálózati személyek által adott jelentések elhelyezésé-
re kell használni. 

7. Nyomtatványok: 
j) Napló a hálózati személyek adat és szám szerinti nyilvántartásához, valamint 

a hálózat átadása esetén az operatív szervek között történő átadás vezetésére. 

k) Kérdőív (rendszeresített nyomtatvány), melyet minden hálózati személyről ki 
kell tölteni és a személy B-dossziéjában kell elhelyezni. (1. sz. melléklet) 

l) Adatlap (rendszeresített nyomtatvány), mely a foglalkoztatott hálózat speciá-
lis statisztikai nyilvántartásához szükséges. Az adatlapot a BM. NY. K. 1. 
Osztályának kell megküldeni. (2. sz. melléklet) 

m) Változásjelentés a foglalkoztatott hálózat adataiban történt változás jelenté-
sére. (3. sz. melléklet) 

n) Határozat (rendszeresített nyomtatvány), melyet a hálózat: 

− személyadataiban történt változások jelentése; 

− az operatív osztályok (szervek), operatív tisztek között történő átadások 
jelentése; 

− „Figyelő”-karton meghosszabbításának, vagy törlésének jelentése; 

− a priorálás és az irattározott B-dosszié titkosításának; 

− a pihentetésének jelentése; 

− kapcsolataiban történt változások jelentése; 

− valamint a hálózat kizárása, anyagai irattározásának jelentése céljából 
használunk. (4. sz. melléklet) 

o) Kérdőjegy a hálózati nyilvántartásban történő ellenőrzéshez. A válaszadás-
hoz szükséges értesítések. (5. sz. melléklet) 

p) Névjegyzék a hálózati személy operatív szempontból jelentős kül- és belföldi 
kapcsolatairól, akiket a 6/a. kartonon nyilvántartásba vettek. (6. sz. melléklet) 
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r) Névjegyzék azokról a személyekről, akik a B-dossziéba betekintettek. (7. sz. 
melléklet) 

 
A hálózati személyek nyilvántartásba vételének rendje 

 
8. A beszervezést csak az arra jogosult vezető engedélyével lehet végrehajtani. Az 

engedélyezésre jogosultak körét belügyminiszteri parancs szabályozza.  

9. A hálózati munka alapelveit tartalmazó szabályzatban meghatározottak szerint a 
jelöltet a kiválasztással egyidőben alaposan ellenőrizni, tanulmányozni kell, hogy alkal-
mas-e a hálózati feladatok elvégzésére. Adatgyűjtést kell folytatni a jelölt személyével 
kapcsolatban mindazokra a kérdésekre, amelyek alkalmasságának elbírálásában és a be-
szervezés alapjának, módszerének és egyéb körülményeinek meghatározásában szerepet 
játszanak.  

a) Beszervezés előtt minden esetben ellenőrizni kell: 

− a BM. NY. K. 1. Osztály hálózati nyilvántartásában, 

− a BM. NY. K. 1. Osztály operatív nyilvántartásában, 

− „K”- és „T”-lakás szervezése esetén a BM. NY. K. 1. Osztály „K”- és 
„T”-lakás cím szerinti nyilvántartásában, 

− a Központi Kémelhárítási Adattárban, 

− a BM. NY. K. 2. Osztály hálózati nyilvántartásában, 

− a BM. NY. K. 2. Osztály bűntettesek nyilvántartásában. 

b) Szükség szerint ellenőrizni kell: 

− a III/I. Csoportfőnökségen, 

− a III/2. Osztályon, 

− a III/3. Osztályon, 

− az Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség Útlevélosztályán és a Külföldie-
ket Ellenőrző Osztályán, 

− a III/1. Osztály börtönelhárító alosztályán, amennyiben a jelölttel szemben 
a közelmúltban valamilyen büntetőeljárás indult, melynek alapján börtön-
ben volt. 

10. A beszervezés végrehajtása után az operatív tiszt köteles kiállítani a hálózati 
személyről 1 példányban a kérdőívet (1. sz. melléklet) és 2 példányban az adatlapot (2. 
sz. melléklet), melyet a szerv nyilvántartójának kell leadni. A kérdőív alapján a szerv 
nyilvántartója kiállít:  

2 db 6-os kartont, 

2 db 6/c. statisztikai kartont, 

1 db 6/d. kartont, 

„T”-lakások esetében 2 db 6/b. kartont és 
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„K”-lakások esetében 2 db 6/b. kartont. 

a) A kérdőívet, az adatlapot a beszervezést végrehajtó operatív tiszt, a nyilván-
tartási kartonokat a szerv nyilvántartója írja alá. 

b) A beszervezéstől számított 72 órán belül az adatlap 1 példányát és a nyilván-
tartási kartonokat a BM. NY. K. 1. Osztálynak kell továbbítani központi nyil-
vántartásba vétel végett. 

11. A BM. NY. K. 1. Osztálya a nyilvántartásba vétel után 1 db 6-os, 6/b., 6/c., va-
lamint a megyei állambiztonsági szerveknek 1 db 6/d. kartont dossziészámmal ellátva 
visszaküldi, ennek alapján a szerv nyilvántartója kiadja a hálózati személy B- és M-
dossziéját. Az adatlap 1 példánya a BM. NY. K. 1. Osztályán marad, a másik példány a B-
dossziéba kerül lerakásra.  

12. Fokozatosság módszere alapján történő, vagy hosszabb időt igénybe vevő be-
szervezéseknél, továbbá ha fontos operatív érdek megkívánja:  

a) Három példányban „figyelő”-kartont kell kiállítani. A „figyelő”-kartonon fel 
kell tüntetni a határidőt, amely 1 év. „Figyelő”-karton aláírására az a vezető 
jogosult, aki a beszervezést engedélyezni fogja. 

− A „figyelő”-karton egy példányát az illetékes szerv nyilvántartója kezeli. 

Ha a megadott határidő lejárt, köteles felszólítani az operatív tisztet a „fi-
gyelő”-karton megszüntetésére, vagy a határidő meghosszabbítására. 

Ha a tanulmányozás alatt álló személy beszervezése valamilyen ok miatt 
nem történik meg, köteles a „figyelő”-karton kiemelését kérni. 

− A „figyelő”-karton két példányát a BM. NY. K. 1. Osztálynak kell meg-
küldeni, ahol az egyik példányt elhelyezik a hálózati nyilvántartásban, a 
másik példányt pedig ellenőrzés céljából határidő szerinti sorrendben ke-
zelik. Amikor a „figyelő”-karton határideje lejárt, a BM. NY. K. 1. Osz-
tály a „figyelő”-kartont kiemeli és megsemmisíti. 

− Amennyiben a beszervezés engedélyezésére jogosult vezető a határidőt 1 
évvel meghosszabbítja, azt közölni kell a BM. NY. K. 1. Osztályával, ahol 
a „figyelő”-kartont tovább kezelik. 

− Nem szabad „figyelő”-kartont nyilvántartásban hagyni akkor, ha a sze-
mély beszervezésétől valamilyen ok miatt elálltak, vagy ha az operatív ér-
dek megszűnt. 

13. Alap, vagy kutató nyilvántartás tárgyát képező terhelő, vagy kompromittáló ada-
tok alapján beszervezett személyeket – amennyiben nyilvántartásba vételük valamilyen 
oknál fogva nem történt meg – nyilvántartásba kell venni az operatív nyilvántartás karton-
rendszerében.  

Az erre vonatkozó dokumentációt az adott objektum-, vagy operatív dossziéba kell 
elhelyezni, azonban a dossziékban és a nyilvántartási kartonon nem szabad utalni arra, 
hogy a személy hálózat. 

A B-dossziéba az eredeti dokumentumok hitelesített másolatát kell elhelyezni, me-
lyen fel kell tüntetni, hogy az eredeti anyag milyen számú dossziéban található. 
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A B- és M-dossziéból személyeket operatív nyilvántartásba venni nem szabad. 
 

A B- és M-dossziék tartalma 
 

14. Minden hálózati személyre B-dossziét kell nyitni. A B-dossziéba kell lerakni és 
megőrizni a hálózati személyekre vonatkozó összes anyagokat, jelentéseket, feljegyzése-
ket, melyeknek tükrözniük kell a hálózati személy megbízhatóságát, képességeit, tulajdon-
ságait, minősítését, kapcsolatait stb. A dosszié tartalmának állandóan élőnek kell lenni. 

15. A B-dossziéba a hálózati személyre vonatkozó alábbi anyagokat, okmányokat 
kell elhelyezni a meghatározott sorrendben:  

a) A B-dossziéban elfekvő anyagok tartalomjegyzékét. 

b) A hálózati személyről az operatív beosztott által kitöltött, fényképpel ellátott 
kérdőívet. (2. sz. melléklet) 

c) Az „Adatlap” egy példányát. (2. sz. melléklet) 

d) Önéletrajzot, szükség szerint. 

e) Kérdőjegyeket (borítékban elhelyezve). 

f) Környezettanulmányt. (Diplomaták, külföldi állampolgárok, egyházi szemé-
lyek esetében, vagy ahol környezettanulmány készítésére nincs lehetőség, il-
letve a környezettanulmány elkészítése dekonspiráció veszélyével jár, a kör-
nyezettanulmánnyal egyenértékű, más forrásból származó anyagot kell elhe-
lyezni.) 

g) A hálózati személy tanulmányozása során keletkezett okmányokat: 

− Kiktől szerezték be az információkat a tanulmányozás és a feldolgozás 
alatt, akik az eljárásból következtethetnek a személy beszervezésére. 
(Név, beosztás, a következtetés rövid leírásával.) 

− Az előzetes megismerésről szóló jelentést. (Diplomaták, külföldi állam-
polgárok, egyházi személyek esetében, amennyiben az előzetes megisme-
résre nincs lehetőség, az előzetes megismeréssel egyenértékű, a jelölt 
munkára való alkalmasságát bizonyító anyagot kell elhelyezni.) 

h) A beszervezési javaslatot (melyben fel kell tüntetni a személy operatív lehető-
ségeit). 

i) A beszervezés során keletkezett anyagokat (jegyzőkönyv, a hálózati személy 
sajátkezű feljegyzései stb.): 

− Nyilatkozatot az állambiztonsági szervekkel való titkos együttműködés-
ről. (amennyiben attól eltekintenek, az arra vonatkozó vezetői engedélyt.) 

− Jelentést a beszervezés végrehajtásáról, a beszervezést engedélyező veze-
tő aláírásával. 

− Kiképzési és felhasználási tervet, melyből kitűnik, hogy a hálózat milyen 
szakmai kiképzésben részesült. 
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j) Feljegyzést arról, hogy ki, vagy kik szervezték be a hálózatot, ki tartotta mi-
kortól meddig, ki volt az utolsó tartója. Ha a hálózati személy tartóját lesze-
relték, fel kell tüntetni annak indokát, különös tekintettel a fegyelmi úton tör-
ténő leszerelésre. 

k) Jelentést a hálózati személlyel történő találkozás „legendájáról”, a kapcsolat-
tartás módjáról, a rendszeres, rendkívüli és biztosító találkozók helyéről, ide-
jéről és körülményeiről. 

l) Feljegyzést arról, hogy kik tudnak a hálózat beszervezéséről, beleértve a köz-
vetlen vezetőket (csoportvezetőt) is. 

m) Listát a hálózat részére kiadott pénzbeli, vagy egyéb jutalmakról. Az erre vo-
natkozó nyugtákat és más okmányokat borítékban kell elhelyezni. 

n) A hálózat személyével kapcsolatos átiratokat, szolgálati jegyeket, jelentése-
ket: 

− A hálózat ellenőrzése, konspiratív és biztonsági helyzetének megállapítása 
végett megtett intézkedésekről, azok eredményéről, valamint szükség sze-
rinti minősítéséről; 

− ellenőrzésről készült feljegyzést azokról a találkozókról, melyeken alosz-
tályvezető, vagy magasabb szolgálati elöljáró vett részt; 

− feljegyzést, amennyiben a hálózati személyt más operatív szervvel közö-
sen használták fel. 

o) Névjegyzéket a hálózati személy operatív szempontból jelentős bel- és kül-
földi kapcsolatairól, akiket a 6/a. kartonon nyilvántartásba vettek. (6. sz. mel-
léklet) 

p) Azon személyek névjegyzékét, akik a B-dossziéba betekintettek. (7. sz. mel-
léklet) 

r) A rezidensként foglalkoztatott titkos munkatárs B-dossziéjába a hozzákap-
csolt hálózati személyek névsorát és rövid jellemzésüket is el kell helyezni. 

16. Minden hálózati személyre („T”-lakásgazdákat kivéve) Munkadossziét kell 
nyitni.   

A munkadossziénak tartalmaznia kell: 

a) A munkadossziéban elfekvő anyagok tartalomjegyzékét, amelyre a jelentése-
ket tárgyuk szerint kell beírni. 

b) Időrendi sorrendben a hálózati személy operatív értékkel bíró eredeti jelenté-
seit. 

− A hálózat jelentésén fel kell tüntetni az átvétel időpontját, a hálózati sze-
mély fedőnevét, minősítését, az operatív tiszt vezeték- és utónevét, rend-
fokozatát, a jelentés tárgyát. 

− Minden jelentésnek tartalmaznia kell az abban tett operatív intézkedést. 
(Fel kell tüntetni, hogy készült-e róluk másolat, vagy kivonat, a másolatot 
milyen célra használták fel.) 
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− Ha a találkozó alkalmával a hálózati személy állambiztonsági szempont-
ból figyelemre méltó adatokat közöl, de azt valamilyen ok miatt nem tudja 
írásban rögzíteni, úgy az operatív tiszt köteles arról feljegyzést készíteni, a 
hálózattal aláíratni és azt a munkadossziéba elhelyezni. 

c) Mindazokat az okmányokat, melyek a hálózati személynek adott fontosabb 
feladatokról, azok végrehajtási módjáról szólnak. 

d) Betűsoros névmutató, mely a dossziéban szereplő (operatív szempontból fi-
gyelemre méltó) személyek névsorát tartalmazza. A betűsoros névmutatót 
irattározásig bevarratlanul kell kezelni, irattárba való helyezés előtt be kell 
varrni a zárólap elé. 

e) A B. és Munkadossziéba operatív szempontból értéktelen anyagokat, felesle-
ges példányokat elhelyezni nem szabad. Azokat a titkos ügykezelés szabályai 
szerint kell kezelni, illetve megsemmisíteni. 

f) Ha a Munkadosszié 300–350 oldalt tartalmaz, ugyanazon szám alatt meg kell 
nyitni a dosszié második, illetve további kötetét. 

17. A hálózat B. és Munkadossziéjának tartalmát vizsgálati, vagy más operatív 
dossziéhoz csatolni tilos!  

18. „T”-lakásgazdaként foglalkoztatott személyek beszervezése és „K”-lakások 
létesítése során keletkezett anyagok kezelése.  

a) A „T”-lakásgazdaként foglalkoztatott személyek B-dossziéjának értelem-
szerűen tartalmaznia kell a 15. pontban meghatározott okmányokat, feljegy-
zéseket, nyomtatványokat, továbbá: 

− A lakás környezetében élő személyek ellenőrzésére vonatkozó kérdője-
gyeket, valamint a „T”- és „K”-lakások cím szerinti nyilvántartásában tör-
ténő ellenőrzést bizonyító kérdőjegyet. 

− A lakás alaprajzát. 

− A lakás tanulmányozása során keletkezett okmányokat. 

− Nyilatkozatot a lakás használatáról. 

− A BM. tulajdonát képező bútorok, felszerelések leltári jegyzékét. 

− A lakással kapcsolatos kiadásokat (nyugtákat, számlákat). 

− A lakás ellenőrzéséről szóló jelentést. 

− Fedőnév és dossziészám szerint a lakásban fogadott hálózati személyek 
névsorát. 

b) „K”-lakások létesítése során keletkezett anyagok gyűjtésére szintén B-
dossziét kell nyitni, melyben a 18. a) alpontban felsoroltakon kívül el kell he-
lyezni: 

− lakáskiutaló határozatot és a HKI-val kötött lakásbérleti szerződést; 

− a lakás fedésével kapcsolatos okmányokat. 
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c) Ha a „T”-lakásgazda elköltözik – de a lakást tovább kívánják használni – kö-
telesek a B-dossziét lezárni és irattárba helyezni, az új lakásgazdát beszervez-
ni, hálózati nyilvántartásba venni és új B-dossziét nyitni. A korábbi B-
dossziéból ki kell emelni a lakás alaprajzát, elhelyezkedését tartalmazó rajzot. 

d) A „K”-lakásokat a „T”- és „K”-lakások cím szerinti nyilvántartásában kell 
nyilvántartani. 

 
A fogdahálózat nyilvántartása 

 
19. A fogdahálózatként foglalkoztatott ügynök a BM. III. Főcsoportfőnökség vizsgá-

lati szerveinek titkos operatív eszköze. Fogdahálózat tagjai azok a vizsgálati szervek által 
foglalkoztatott, büntetésüket töltő (kivételes esetekben előzetes letartóztatásban levő, vagy 
eljárás alatt álló) ügynökök, akik alkalmasak fogdahálózati feladatok ellátására.  

a) A fogdahálózat beszervezésére, foglalkoztatására, átadására, kizárására, 
anyagaik kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a 0010/1962. számú belügy-
miniszter-helyettesi parancs tartalmazza. 

b) A beszervezett fogdaügynököket a BM. NY. K. 1. Osztályán és a III/1. Osztá-
lyon is nyilvántartásba kell venni. 

c) A fogdahálózat nyilvántartására a BM. III. Főcsoportfőnökség Hálózati Nyil-
vántartási Szabályzatában előírtak az irányadók. A fogdaügynökök esetében 
azonban – sajátos foglalkoztatásuk miatt – M-dossziét nyitni nem kell. 

A fogdaügynökök fedőnévvel ellátott jelentéseit annak a vizsgálati ügynek az 
operatív dossziéjába kell elhelyezni, melyben az ügynököket foglalkoztatják. 
 

A börtönhálózat nyilvántartásba vétele 
 

20. A börtönökben beszervezett, foglalkoztatott hálózati személyek nyilvántartásba 
vételére jelen szabályzat rendelkezései szolgálnak alapul.  

a) A börtönelhárító szerv a beszervezett, foglalkoztatott börtönhálózati szemé-
lyekről szabadulásuk előtt kötelesek értesíteni a területileg illetékes állambiz-
tonsági szervet az esetleges további felhasználás érdekében. 

b) A BM. III/1. Osztály Börtönelhárító Alosztálya a hatáskörébe tartozó 
büntetésvégrehajtási intézetekben   b e s z e r v e z é s  n é l k ü l   is 
foglalkoztathat büntetésüket töltő – kivételes esetekben előzetes letartóztatás-
ban levő – „tájékoztató” személyeket objektumbiztosítási, valamint ellenőr-
zési feladatok ellátására. 

Ezekre a „tájékoztató” személyekre B- és M-dossziét nyitni és a szemé-
lyeket központi hálózati nyilvántartásba venni nem kell. A „tájékoztató” 
személyekről a börtönelhárító alosztály vezet nyilvántartást. Jelentéseiket az 
objektumdossziéban, vagy annak az ellenőrzés alatt tartott elítéltnek iratai kö-
zé kell elhelyezni, akire a jelentés vonatkozik. 

A „tájékoztató” személyek nyilvántartásának szabályozása a BM. III/1. Osz-
tály vezetőjének hatáskörébe tartozik. 
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A hálózati személyek operatív szempontból jelentős 

kapcsolatainak nyilvántartásba vétele 
 

21. A hálózati személyek Magyarországon és külföldön élő operatív szempontból 
jelentős kapcsolatait az alábbi elvek figyelembevételével nyilvántartásba kell venni: 

a) A hálózati személy külföldi kapcsolatai közül azokat: 

− akik a Magyar Népköztársaság ellen ellenséges tevékenységet fejtenek ki, 
vagy ilyen tevékenység kifejtésére feltehetően bázisul szolgálhatnak; 

− akik titkos együttműködésbe való bevonásra számításba jöhetnek. 

b) Operatív szempontból jelentős belföldi kapcsolatok: 

− az alap- és kutató nyilvántartásban lévők, az F-dosszié alapján ellenőrzött 
és bizalmas nyomozás alatt álló személyek; 

− vagy azok, akiknek lehetősége van ellenséges tevékenységet kifejtő sze-
mélyek, illetve imperialista hírszerző szervek célkitűzéseinek felderítésé-
re, megismerésére. 

c) Az operatív szempontból jelentős kapcsolatok nyilvántartásba vételénél, fel-
használásánál figyelembe kell venni a személy múltbeli és jelenlegi társadal-
mi helyzetét, képzettségét, a hálózati személlyel való régebbi és jelenlegi 
kapcsolatát. 

Ezekről a személyekről 2 db 6/a. kartont kell kiállítani, melyből egy példány a 
szerv helyi nyilvántartásában marad, a másik példányt pedig a BM. NY. K. 1. 
Osztálynak kell megküldeni. (A hálózati kartonrendszerbe történő besorolás 
végett.) 

d) A hálózati személy operatív szempontból jelentős bel- és külföldi kapcsolatait 
folyamatosan értékelni és figyelemmel kell kísérni, körültekintő elbírálás után 
nyilvántartásba venni, vagy – operatív jelentőségük megszűnése esetén – tö-
rölni kell a nyilvántartásból. 

e) Hálózati személyek állambiztonsági szervek között történő átadása esetén el-
lenőrizni kell a hálózati személy kapcsolatait és akiknek nyilvántartása to-
vábbra is szükséges, a 6/a. kartonjait át kell adni az átvevő szervnek. 

f) A kapcsolatok nyilvántartásba vételét és törlését csoportfőnökségeken, önálló 
osztályokon alosztályvezetők, megyékben osztályvezetők engedélyezik. 

 
Eljárás meghiúsult beszervezés esetén 

 
22. Amennyiben a kiválasztott és tanulmányozott személy az együttműködést nem 

vállalja, együttműködésre nem alkalmas, illetve valamilyen ok miatt a beszervezéstől el-
álltak, a rá vonatkozó összes anyagot rendezni kell. Meghiúsult beszervezés esetén a 
személyt ugyanúgy nyilvántartásba kell venni, mintha a beszervezés megtörtént vol-
na.   
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a) A meghiúsulás okáról, körülményeiről jelentést kell készíteni. A keletkezett 
összes anyagokat dossziéba kell elhelyezni. A dossziéba operatív szempont-
ból értéktelen anyagokat elhelyezni, bevarrni nem szabad. 

b) A személyekről csoportfőnökségeken 1 db, a budapesti és megyei szerveknél 
2 db 6-os kartont kell kiállítani, melyen fel kell tüntetni a meghiúsulás okát. A 
kartont és a dossziékat határozattal meg kell küldeni a szerv nyilvántartóján 
keresztül a BM. NY. K. 1. Osztályának a hálózati nyilvántartásba vétel, illet-
ve irattárba helyezés végett. A BM. NY. K. 1. Osztály a 6-os karton 1 példá-
nyát dossziészámmal ellátva visszaküldi az illetékes állambiztonsági szerv 
nyilvántartójának. 

 
A hálózati személyek átminősítésének és pihentetésének rendje 

 
23. Hálózati személyt átminősíteni határozattal lehet. A határozatban meg kell indo-

kolni az átminősítés okát. Az átminősítést a beszervezés jóváhagyására jogosult vezető 
engedélyezi.  

24. A hálózati személy pihentetése esetén a pihentetés időtartamát pontosan meg kell 
határozni. 2 éven túl csak rendkívül indokolt esetben lehet a hálózati személyt pihentetni. 

a) A 2 év eltelte után a pihentetés indokoltságát, célszerűségét felül kell vizsgál-
ni és annak fenntartására, vagy a hálózatból való kizárásra javaslatot kell ten-
ni, melyet a beszervezés engedélyezésére jogosult vezető hagy jóvá. 

b) A pihentetés tényéről és időtartamáról a helyi operatív nyilvántartót értesíteni 
kell. A határidő lejárta előtt 1 hónappal a szerv nyilvántartója értesíti a háló-
zattartót, hogy – a kapcsolat felújítása, a pihentetés meghosszabbítása, vagy a 
kizárás érdekében – tegye meg a szükséges intézkedést. 

c) A pihentetés idejét fel kell tüntetni a hálózati személy 6-os kartonján. Erről 
értesíteni kell a BM. NY. K. 1. Osztályt is. (4. sz. melléklet) 

 
A hálózati személyek, valamint a B- és M-dossziék 

átadásának rendje 
 

25. A hálózati személyt csak az operatív nyilvántartón keresztül – a beszervezés en-
gedélyezésére jogosult vezető engedélyével – lehet átadni az alábbiak szerint:  

a) Hálózati személy átadása állambiztonsági szerven belül: 

Két példányban kitöltött határozattal történik (rendszeresített nyomtatvány). 

A határozat egy példányát a B-dossziéban kell elhelyezni, egy példányát pe-
dig az érintett állambiztonsági szerv nyilvántartója részére kell átadni, aki az 
átadást kartonrendszerén átvezeti és az átadásról értesíti a BM. NY. K. 1. 
Osztályt. (4. sz. melléklet) 

b) Hálózati személy átadása az állambiztonsági szervek között: 

− Jól dolgozó, kvalifikált olyan hálózati személyek esetében, akikkel a kap-
csolatot munkahely-, vagy lakhelyváltozás miatt meg kellene szakítani, de 
akiknek lehetősége van arra, hogy más operatív szerv részére eredménye-
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sen dolgozzanak – végzett munkájukat, megbízhatóságukat figyelembe 
véve – a hálózati személyt tartó szerv köteles értesíteni a lakhely szerint 
illetékes állambiztonsági szervet és továbbfoglalkoztatásra a személyt fel-
ajánlani. 

Ez esetben meg kell küldeni a hálózati személy jellemzését. 

− Amennyiben a megkeresett szerv a felkínált hálózati személyt tovább 
akarja foglalkoztatni, erről 15 napon belül köteles írásban értesíteni a fel-
ajánló szervet. 

Ebben az esetben: 

− az átadó szerv a B-dossziéval és a hálózati személy kapcsolatairól kiállí-
tott 6/a. kartonokkal együtt két példányban kiállított – rendszeresített – ha-
tározatot küld az átvevő szervnek; 

− az átvételt a BM. NY. K. 1. Osztály felé minden esetben az átvevő szerv 
az érkezéstől számított 2 napon belül köteles jelenteni; 

− az átadó szerv a hálózati személy M-dossziéját – az előírt szabályok sze-
rint – irattározásra a BM. NY. K. 1. Osztálynak megküldi; 

(Ha az operatív érdek megkívánja, az illetékes vezető engedélyével az M-
dossziét is át lehet adni.) 

− az átvevő szervnek az átvett hálózati személyről ki kell állítani 1 db 6-os, 
2 db 6/c. és 1 db 6/d. kartont. 

A BM. NY. K. 1. Osztálynak meg kell küldeni – a határozattal együtt – 1 
db 6/c. kartont az új helyzetének megfelelő adatokkal (minősítése, foglal-
koztatási vonala és az átvett kapcsolatokról egy névsort). A 6-os, 6/a., 
6/c., 6/d. karton egyik példányát a helyi hálózati kartonrendszerbe kell so-
rolni. A budapesti lakosok 6/d. kartonját a BM. NY. K. 1. Osztálynak kell 
megküldeni. 

− Abban az esetben, ha a hálózati személyt – továbbfoglalkoztatásra – nem 
kívánja átvenni, erről az érintett operatív szerv 15 napon belül köteles a 
felajánló osztályt értesíteni. 

A továbbfoglalkoztatni nem kívánt, végleg alkalmatlan (át nem vett) 
személyeket a hálózatból ki kell zárni. 
A hálózati személy kizárását mindig annak a szervnek kell elvégezni, 
amelyik legutoljára foglalkoztatta. 

− Abban az esetben, amikor a hálózati személy 1 évnél hosszabb időre, 
vagy véglegesen külföldre távozik (nem a belügyi szervek megbízásából), 
a hálózatot tartó operatív osztály köteles a B- és M-dossziét a BM. NY. K. 
1. Osztálynak irattározás végett megküldeni. 

− Hálózati személyt kapitalista országba kiutaztatni csak a III/I., illetve a 
III/II. Csoportfőnökséggel egyeztetett terv alapján és az illetékes vezető 
engedélyével lehet. Az utazásról feljegyzést kell elhelyezni a hálózati 
személy B-dossziéjában. 
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26. Hálózati személy átadása a III. Főcsoportfőnökség és a II. Főcsoportfőnök-
ség szervei között:  

a) Ha a hálózati személyt a II. Főcsoportfőnökség szervei adják át a III. Főcso-
portfőnökség szerveinek: 

− Át kell adni a teljes hálózati B-dossziét. Az átadás előtt el kell készíteni a 
hálózati személy jellemzését, minősítését és a dossziét le kell zárni. A há-
lózati személyt a helyi (kapitánysági) nyilvántartásból törölni kell és a 
dossziét a főkapitányság bűnügyi nyilvántartójához kell felterjeszteni. 

− Ha az átadás a megyei rendőrfőkapitányság szervei között történik, a fő-
kapitányság bűnügyi nyilvántartója a dossziét – ellenőrzés után – átadja a 
főkapitányság állambiztonsági nyilvántartójának. Az átadás tényét a háló-
zati nyilvántartó naplón keresztül vezeti és a változásjelentést a főkapi-
tánysági hálózati nyilvántartó kartonnal együtt a BM. NY. K. 2. Osztályá-
hoz felterjeszti. 

− Ha az átadás főkapitányságok, vagy csoportfőnökségek között történik, az 
átadó szerv nyilvántartója a személyt a hálózati nyilvántartó naplóból ki-
vezeti és a változásjelentést – a nyilvántartó kartonnal együtt – felterjeszti 
a BM. NY. K. 2. Osztálynak. Az átadandó hálózati személy dossziéját 
megküldi az illetékes főkapitányság, illetve csoportfőnökség, önálló osz-
tály operatív nyilvántartójának. 

− Az állambiztonsági szerv nyilvántartója, amikor a bűnügyi szervektől a 
hálózati személy dossziéját megkapja, átadja annak az osztálynak (alosz-
tálynak, operatív tisztnek), aki azt kérte. Az illetékes osztály (alosztály, 
operatív tiszt) az átvételt köteles jelenteni a BM. NY. K. 1. Osztálynak és 
a személy nyilvántartásba vétele érdekében intézkedni. 

− A II. Főcsoportfőnökségtől átvett hálózati személyeket azonos módon 
kell nyilvántartásba venni, mint az újonnan beszervezett hálózati 
személyeket. 

Az átvett hálózati személyre B-dossziét kell nyitni. 

A bűnügyi nyomozó szervtől átvett dossziéból a szükséges anyagokat az 
új B-dossziéba kell elhelyezni. A többi átvett anyagot jegyzőkönyvileg 
meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvet szintén a B-dossziéban kell elhe-
lyezni. 

b) Ha a III. Főcsoportfőnökség, a megyei állambiztonsági szerv ad át háló-
zati személyt a II. Főcsoportfőnökségnek, vagy a megyei 
rendőrfőkapitányság bűnügyi szervének:  

− Az illetékes operatív szerv (hálózati személyt tartó operatív tiszt) köteles a 
hálózati személyt minősíteni. 

A hálózati személy B-dossziéjában levő anyagokból – a hálózati személy-
re, a vele való foglalkozásra és munkájának eredményességére, ellenőr-
zöttségére vonatkozóan – összefoglaló jelentést, továbbá kivonatot (máso-
latot) kell készíteni a személy életrajzáról, a rá vonatkozó környezetta-
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nulmányról és az együttműködést bizonyító nyilatkozatról, mely okmá-
nyokat át kell adni a II. Főcsoportfőnökség illetékes szervének. Ugyanak-
kor a hálózati személytől titoktartási nyilatkozatot kell felvenni az állam-
biztonsági szervek részére végzett munkájáról. 

A hálózati személyek B- és M-dossziéját a bűnügyi nyomozó szervek-
nek átadni nem lehet. 

− Ha az átadás főkapitányságon belül történik, az állambiztonsági szerv kö-
teles a dossziét lezárni, az operatív nyilvántartón keresztül az átadást je-
lenteni és a dossziét a BM. NY. K. 1. Osztálynak irattározásra megkülde-
ni. 

A szükséges anyagokat (összefoglaló jelentést és környezettanulmányt) a 
bűnügyi nyomozó szervnek közvetlenül kell átadni. 

− Ha az átadás főkapitányságok, vagy csoportfőnökségek, önálló osztályok 
között történik, az operatív szerv (operatív tiszt) köteles a dossziét lezárni, 
az operatív nyilvántartón keresztül jelenteni az átadást és a dossziét 
irattározásra megküldeni a BM. NY. K. 1. Osztálynak. 

A hálózati személyre vonatkozó írásos anyagot az illetékes bűnügyi nyo-
mozó szervnek az állambiztonsági szerv operatív nyilvántartóján keresztül 
kell megküldeni. 

27. A III. Főcsoportfőnökség szervei által a hálózatból kizárt személyek bűnügyi 
nyomozó szervnek történő átadása esetén az alábbiak szerint kell eljárni:   

a) Bűnügyi nyomozó szervnek a III. Főcsoportfőnökség hálózatból kizárt sze-
mélyek ügyében a számukra szükséges összefoglaló jelentést a BM. NY. K. 
1. Osztályon keresztül kell kérni. 

A BM. NY. K. 1. Osztály a bűnügyi nyomozó szerv kéréseit, valamint az 
irattározott B-dossziét annak az állambiztonsági szervnek továbbítja, amely a 
hálózati személyt utoljára foglalkoztatta és a hálózatból kizárta. 

b) Ha az illetékes állambiztonsági szerv – amely a hálózati személyt kizárta – a 
bűnügyi nyomozó szerv kérését és a BM. NY. K. 1. Osztály által megküldött 
B-dossziét megkapta, felveszi a kapcsolatot azzal a bűnügyi nyomozó szerv-
vel, amely a hálózati személy tanulmányozásával foglalkozik és dönt a háló-
zati személy átadása kérdésében. 

Az állambiztonsági szervnek két példányban összefoglalót kell készíteni, 
melyből egy példányt a bűnügyi nyomozó szervnek kell megküldeni, a mási-
kat a B-dossziéban kell elhelyezni. 

Az átadás megtörténtét, vagy az attól való elállást az összefoglaló jelentésben 
fel kell tüntetni. 

c) Amennyiben a hálózati személy átadása megtörtént, az állambiztonsági szerv 
a kért anyagokat közvetlenül küldi meg a bűnügyi nyomozó szervnek. 

Az anyagok átadása után a B-dossziét vissza kell küldeni a BM. NY. K. 1. 
Osztálynak további irattározás végett. 
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Egyidejűleg az átadás megtörténtét is jelenteni kell a BM. NY. K. 1. Osztály-
nak, melynek alapján a szükséges változást átvezetik a hálózat nyilvántartási 
rendszerén. 

d) A kizárt hálózati személyek B-dossziéját a megyei bűnügyi nyomozó szerv-
nek átadni nem lehet, azt minden esetben vissza kell küldeni a BM. NY. K. 1. 
Osztálynak irattározásra. 

28. A BM. III. Főcsoportfőnökség szervei és az MNVK. 2. Csoportfőnökség között a 
hálózati személyek átadását a honvédelmi miniszter és a belügyminiszter 002/1964. számú 
közös parancsa szabályozza. 

 
Hálózatból történő kizárás rendje 

 
29. Hálózati személyek kizárását a beszervezés jóváhagyására jogosult vezető enge-

délyezi:   

− ha az együttműködésre – bármilyen okból – alkalmatlanná válik; 

− ha a megváltozott operatív helyzet további foglalkoztatását nem indokol-
ja. 

a) A hálózati személy kizárására javaslatot kell készíteni. 

A javaslatnak tartalmaznia kell: 

− a személyi adatokat; 

− a beszervezés idejét, alapját, célját; 

− a hálózati személy beszervezés óta végzett munkájának értékelését; 

− a kizárás egyértelmű indoklását; 

− a szervvel szemben esetleg fennálló jogos igényeit, követeléseit és a ki-
elégítésükre vonatkozó előterjesztést; 

− milyen feltételekben állapodtak meg a kizáráskor. 

b) A kizáráskor az együttműködés során megismert titkokra vonatkozóan titok-
tartási nyilatkozatot kell venni. 

c) A kizárási javaslatot és a titoktartási nyilatkozatot a B-dossziéba be kell varr-
ni. 

d) Ha a kizárás haláleset miatt történt, csatolni kell az elhalálozásról szóló igazo-
lást. (Anyakönyvi kivonatot, vagy a BM. NY. K. 3. Osztály hivatalos értesíté-
sét.) 

e) A kizárással egyidőben dönteni kell, hogy a hálózati személy nyilvántartásba 
vett kapcsolatai közül kiknek a törlését javasolják és kiknek szükséges a to-
vábbi nyilvántartása. (A törlést a kapcsolatok névjegyzékén is fel kell tüntet-
ni.) 
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A B- és M-dossziék irattározásának, 
az irattározott anyagok felhasználásának rendje 

 
30. A B- és M-dossziék irattározása:   

a) A hálózatból kizárt személyek B- és M-dossziéját rendezett állapotban kell 
irattározni. Csatolni kell hozzá 1 példányban a rendszeresített határozatot, 
melyben a hálózati személy adatai szerepelnek. A dossziék irattárba helyezé-
sét a kizárást követően 72 órán belül kell eszközölni. 

b) Az operatív szervek vezetői – amennyiben indokolt és szükséges – kérhetik 
az irattározott B-dosszié titkosítását. 

Ebben az esetben csak a titkosítást kérő vezető engedélyével lehet az anyagba 
más szervnek, személynek betekinteni. 

c) Irattározás módja hálózati személyek őrizetbe vétele, vagy előzetes letar-
tóztatása esetén: 

− Az őrizetbe vett, vagy előzetes letartóztatásba helyezett hálózati személy 
B-dossziéját a vizsgálatot lefolytató III/1. Osztálynak, illetve alosztálynak 
meg kell küldeni. 

A vizsgálati szervnek joga van a hálózati személy B-dossziéjába betekin-
teni, abból anyagot szükség szerint kimásolni, vagy fotózni. A B-
dossziéból a vizsgálat részére anyagot kiemelni, vagy a vizsgálati 
dossziéhoz csatolni tilos! 

− A hálózati személy ügyészségnek való átadása után a B-dossziét a hálóza-
tot tartó operatív szervnek vissza kell küldeni. Az operatív tiszt köteles a 
hálózati személyt a hálózatból kizárni, anyagát irattározás végett a BM. 
NY. K. 1. Osztálynak megküldeni. 

− Irattárba helyezés (irattározás) rendje megegyezik a más okoknál fogva 
kizárt hálózati személyek irattárba helyezési rendjével, azzal az eltéréssel, 
hogy a vizsgálat eredményéről összefoglaló jelentést kell a B-
dossziéban elhelyezni. 

31. Az irattározott anyagok felhasználása:  

a) A BM. NY. K. 1. Osztályán irattározott B-dossziéba betekinteni az osztályve-
zető által aláírt szolgálati jegy alapján lehet, melyet a BM. NY. K. 1. Osztá-
lyán kell bemutatni. 

b) A BM. NY. K. 1. Osztálytól B-dossziét tanulmányozásra kikérni és megkül-
deni ugyancsak szolgálati jegy alapján és az osztályvezető engedélyével lehet 
3 hét időtartamra. 

Amennyiben ez idő alatt a hálózati személlyel a kapcsolatot nem újítják fel, a 
B-dossziét vissza kell küldeni az irattárba. A tanulmányozás eredményét rö-
vid feljegyzésben rögzíteni kell. 
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c) A BM. NY. K. 1. Osztály irattárában az operatív szervek szükség esetén a ki-
zárt hálózati személyek között, kapcsolatfelvétel céljából tanulmányozó, 
kutató munkát folytathatnak. 
Az irattár az e célra rendszeresített nyilvántartás segítségével kimutatja a há-
lózatból kizárt személyek adatait: 

− kor, 

− nem, 

− iskolai végzettség,  

− foglalkozás, 

− minősítés, 

− adottságai, szokásai, hobby, 

− nyelvtudás, 

− kizárási okok stb. szerint. 

A tanulmányozó, kutató munka engedélyezését az osztályvezető által aláírt szolgála-
ti jegyen lehet kérni, melyben meg kell jelölni, hogy milyen adottságokkal rendelkező 
hálózati személyekre van szükségük. 

A tanulmányozás, kutatás eredményeként „alkalmas”-nak talált személy B-
dossziéját – az idevonatkozó szabályok szerint – a kapcsolatfelvétel eldöntése végett a 
BM. NY. K. 1. Osztály irattárából ki lehet kérni. 

 
Kizárt hálózati személyekkel történő 

kapcsolatfelvétel rendje 
 

32. Kizárt hálózati személyekkel (akiknek B- és M-dossziéit már irattározták) általá-
ban akkor lehet a kapcsolatot felújítani – a beszervezés engedélyezésére jogosult vezető 
jóváhagyásával -–ha nem kétkulacsosság, vagy árulás miatt zárták ki a hálózatból. Kivéte-
les, indokolt esetben ettől a BM. III. főcsoportfőnök és helyettesei engedélyével lehet el-
térni.   

a) Alkalmatlanság, vagy dekonspiráció miatt hálózatból kizárt személyekkel a 
kapcsolatot felújítani csak gondos tanulmányozás és ellenőrzés után szabad. 

b) Ha a kizárt hálózati személyt ismételten foglalkoztatni kívánják – szolgálati 
jegyen – a B-dossziéjának irattárból való kiadását és új M-dosszié nyitását 
kell kérni. 

„Adatlap”-ot, 1 db 6/c. és a budapesti lakosokról 1 db 6/d., a „K”- és „T”-
lakásgazdákról 1 db 6/b. kartont kell kiállítani és megküldeni a BM. NY. K. 
1. Osztálynak. A B-dossziéban elhelyezett kérdőívet a kizárás óta beállt vál-
tozásokkal ki kell egészíteni. Be kell küldeni továbbá a hálózati személy nyil-
vántartásban szereplő kapcsolatainak névsorát. 
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c) Az ismételten foglalkoztatott hálózati személyre újabb B-dossziét nyitni 
nem szabad. A kapcsolatfelvételt a hálózati személy 6-os kartonjára rá kell 
vezetni. 

 
Kizárt hálózati személyek nyilvántartásból való törlése, 

a B- és M-dossziék selejtítése 
 

33. Kizárt hálózati személyek nyilvántartásból való törlésével kapcsolatos tenni-
valók:  

a) Az elhunyt hálózati személyeket haláluk után eltelt 5 év múlva általában tö-
rölni kell a nyilvántartásból. 

b) A kizárt hálózati személyek közül a 70 éven felülieket az érintett operatív 
szervek véleményének kikérése után törölni kell a hálózati nyilvántartásból. 
Az operatív szerv kérésére – kivételes esetekben – továbbra is bent kell hagy-
ni a személyt a hálózati nyilvántartásban. 

c) Gondoskodni kell arról, hogy a törölt hálózati személyek nyilvántartásba vett 
kapcsolatai is kikerüljenek a hálózati nyilvántartásból. 

d) A hálózati nyilvántartásból való törlést a BM. NY. K. 1. Osztályán be kell je-
gyezni a hálózati naplóba. 

34. Nyilvántartásból törölt, illetve az elhunyt hálózati személyek B- és M-
dossziéinak selejtítése:   

a) A hálózatból kizárt 70 éven felüli személyek B- és M-dossziéit a nyilvántar-
tásból való törlés után a 33. b) és 34. d) pontban foglaltak kivételével meg 
kell semmisíteni. 

b) Amennyiben a hálózati személy halála miatt történik a kizárás, a B- és M-
dosszié irattárba helyezésével egyidőben az érintett operatív szerv vezetője 
köteles javaslatot tenni, hogy 5 év eltelte után az anyag megsemmisíthető-e, 
vagy annak további megőrzése meddig szükséges. 

c) A kizárástól (elhalálozástól) számított 10 évig meg kell őrizni azoknak a há-
lózati személyeknek a B- és M-dossziéit, akiket bírósági eljárással befejezett 
ügyekben foglalkoztattak (függetlenül attól, hogy a bíróság marasztaló, vagy 
felmentő ítéletet hozott). 

d) Nem lehet megsemmisíteni a B- és M-dossziéját: 

− külföldi állampolgárságú hálózati személyeknek; 

− külföldön foglalkoztatott hálózati személyeknek; 

− azoknak a hálózati személyeknek, akik jó munkájukkal kiemelkedő érde-
meket szereztek; 

− azoknak a hálózati személyeknek, akiket politikai bűntett elkövetése miatt 
elítéltek; 

− akiket bírósági eljárással befejezett ügyben foglalkoztattak és azért ítélték 
el, mert kivonásuk nem sikerült; 
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− akiknek anyagit fontos operatív érdekek miatt haláluk után is meg kell 
őrizni; 

− akiknek anyagai az operatív állomány oktatása szempontjából kiemelkedő 
jelentőséggel bírnak. 

35. A BM. NY. K. 1. Osztály a kizárt hálózati személyeket folyamatosan ellenőr-
zi a BM. NY. K. 3. Osztály nyilvántartásában.   

− A BM. NY. K. 3. Osztály értesítése alapján a BM. NY. K. 1. Osztály 
nyilvántartásán át kell vezetni az elhunyt hálózati személyek halotti anya-
könyvi számát, az elhalálozás időpontját. 

(Az elhalálozás idejét a hálózati naplóban is fel kell tüntetni.) 

A 6/a. kartonokon szereplő kapcsolatokat a nyilvántartásból ki kell emel-
ni. 

− A BM. NY. K. 1. Osztály a haláleset tudomásulvétele után értesíti – az 
irattározott B- és M-dosszié egyidejű megküldésével – az illetékes opera-
tív szerv vezetőjét. 

− Az operatív szerv (csoportfőnök, megyei, budapesti állambiztonsági osz-
tály vezetője) az értesítés után köteles írásban közölni a BM. NY. K. 1. 
Osztállyal, hogy a B- és M-dosszié megsemmisíthető-e, illetve további 
meghatározott időre megőrzése szükséges. Az állásfoglalással együtt a B- 
és M-dossziét vissza kell küldeni a BM. NY. K. 1. Osztálynak. 

− A BM. NY. K. 1. Osztály az operatív szervektől beérkező, az anyagok 
rendezésével kapcsolatos állásfoglalásokat – szervek szerint – időrendi 
sorrendben gyűjtődossziéba köteles lerakni. 

36. A B- és M-dossziék megsemmisítését a BM. NY. K. 1. Osztályán be kell ve-
zetni az irattári naplóba.   

A BM. NY. K. 1. Osztályon a B- és M-dossziék megsemmisítését – a konspirációs 
szabályokat betartva – folyamatosan kell végrehajtani. A megsemmisítésről jegyzőköny-
vet kell készíteni, amelyet időrendi sorrendben gyűjtődossziéban kell megőrizni. 

A BM. NY. K. 1. Osztály vezetője évenként jelentést ad az elhunyt és a 70 éven fe-
lüli hálózati személyek törléséről, valamint a B- és M-dossziék selejtítéséről. 

 
Konspiráció és biztonság 

a hálózat nyilvántartásával kapcsolatban 
 

37. A hálózati személyek nyilvántartási anyagainak kezelése:   

a) A hálózati személyek anyagába betekinteni csak az arra illetékes vezető és 
beosztott jogosult. 

A hálózattal kapcsolatos összes nyilvántartási anyagok „Szigorúan titkos! Kü-
lönösen fontos!”-ként kezelendők. 
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A nyilvántartó helyiséget vasráccsal kell ellátni. Biztosítani kell, hogy a nyil-
vántartóhoz forduló beosztottak kérésére történő adatközlések az anyagok őr-
zésére kijelölt helyiségen kívül történjenek. 

b) A B-dossziékat a BM. csoportfőnökségeinek osztályain a csoport- és alosz-
tályvezetők, a megyei, budapesti rendőrfőkapitányságok állambiztonsági 
szerveinél pedig az operatív nyilvántartás vezetői őrzik. 

Az M-dossziét a hálózati személyt tartó operatív beosztott őrzi és kezeli. 

c) A hálózat nevét feljegyzésekben, jelentésekben, felszólalásokban, telefonon 
stb. használni szigorúan tilos. 

Beszervezési javaslat, beszervezésről szóló jelentés, minősítéséről szóló és 
más jelentésekben a hálózati személy vezeték- és utóneveit gépelés után kéz-
írással, tintával kell beírni. 

Beszervezés után a hálózat fedőnevét szabad, illetve kell használni. 

d) Különösen jelentős hálózati személyek titkosítását indokolt esetben – a be-
szervezést engedélyező vezető által aláírt – szolgálati jegyen lehet kérni a 
BM. NY. K. 1. Osztály vezetőjétől. A kérésben meg kell határozni, hogy a 
hálózati személy nyilvántartásban történő ellenőrzése esetén milyen intézke-
dést tegyen a BM. NY. K. 1. Osztály. A szolgálati jegyen fel kell tüntetni, 
hogy meddig kell a hálózati személy nyilvántartási kartonját titkosan kezelni. 

Amennyiben a titkosított hálózati személy „tartójában” változás történik, 
vagy a titkosítást megszüntetik, azt a BM. NY. K. 1. Osztály vezetőjének je-
lenteni kell. A titkosított hálózati személyeket évenként ellenőrizzék, hogy a 
titkosítás fenntartása továbbra is szükséges-e. 

e) A hálózattal kapcsolatos mindennemű nyilvántartási anyagot az illetékes 
szerv operatív nyilvántartóján keresztül kell kérni, illetve továbbítani. (Pl.: 
dossziék, kartonok, kérdőjegyek stb.) 

f) Az operatív nyilvántartók az általuk kezelt anyagok kiadását, azokba betekin-
tést úgy eszközölhetnek, ha azt az illetékes vezető írásbeli, vagy szóbeli utasí-
tása előzi meg. 

g) A nyilvántartási anyagokat iktatni, postázni, szállítani a titkos ügykezelésben 
meghatározott szabályok szerint kell. 

38. A hálózati nyilvántartásban történő ellenőrzés rendje:  

a) A hálózati nyilvántartásban ellenőrzés csak a rendszeresített kérdőjegyen tör-
ténhet az ellenőrzésre jogosult vezetők aláírásával. (5. sz. melléklet) 

Száznál több személy egyidőben történő tömeges ellenőrzését csak kivételes, 
indokolt esetben – főcsoportfőnök-helyettes, vagy megyei főkapitányok en-
gedélye alapján – lehet elvégezni. 

b) A hálózati nyilvántartásban ellenőrzés engedélyezésére jogosultak: 

− belügyminiszter; 

− belügyminiszter-helyettesek; 
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− III. főcsoportfőnök-helyettesek; 

− III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei, helyettesei; 

− III/I., II., III., IV. Csoportfőnökség beosztott osztályvezetői, alosztályve-
zetői; 

− III/1., 2., 3. önálló osztály vezetői, helyettesei; 

− III/1. Osztály alosztályvezetői; 

− BM. Nyilvántartó Központ vezetője, 1. Osztály vezetője; 

− BM. Belbiztonsági Osztály vezetője; 

− BM. Határőrség országos parancsnoka, Felderítő Osztály vezetője, helyet-
tese; 

− Igazgatásrendészeti csoportfőnök, KEO., Útlevélosztály vezetője; 

− BM. Kormányőrség parancsnoka; 

− BM. Titkárság vezetője; 

− II/I. csoportfőnök; 

− IV/II. csoportfőnök; 

− MNVK. 2. csoportfőnök, helyettesei; 

− megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok – távollétükben helyettesük – és a 
főkapitányok állambiztonsági helyettesei; 

− megyei állambiztonsági szervek osztályvezetői. 

c) A kérdőjegyeket minden esetben írógéppel, vagy olvasható kézírással – a ve-
zeték- és utónevet nyomtatott betűvel – kell kiállítani. Különös gondot kell 
fordítani az adatok, évszámok, nevek stb. pontosságára. (Asszonyokat leány-
néven kell ellenőriztetni.) 

A kérdőjegyen pontosan fel kell tüntetni a priorálást kérő operatív beosztott 
nevét, rendfokozatát, melyik osztályon dolgozik és a telefonszámát. A kérdő-
jegyet a priorálásra jogosult vezetővel kell aláíratni. 

d) Az ellenőrzés kérése és válaszadása történhet: 

− hagyományos módon a BM. NY. K. 1. Osztály által; 

− gépi úton a BM. Információfeldolgozó és Felügyeleti Csoportfőnökség ál-
tal. (A gépi úton történő ellenőrzés válaszadásának módját külön utasítás 
szabályozza.) 

− Amennyiben a prioráltatott személy a hálózati nyilvántartásban nem sze-
repel, a válasz: 

  „Nem szerepel”. 

− Beszervezés alatt álló „figyelőzött” személyek esetében a válasz: 
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  „Előfordul”. 

Csoportfőnökhelyettes, vagy magasabb szintű jogosult vezető által történő 
adatkéréseknél a fenti kategóriába tartozó személyek esetében a válaszban 
meg kell jelölni a figyelőzést elrendelő operatív osztályt is. 

− Amennyiben a prioráltatott személy a nyilvántartásban szerepel, az ope-
ratív szervek által foglalkoztatott (élő) hálózati személy, vagy (élő) háló-
zat kapcsolata, a kérdőjegyre adott válasz: 

  „Vegye fel a kapcsolatot 
  …………….. osztály vezetőjével”. 

− Fokozottan védett (titkosított) hálózati személyek esetében a BM. NY. 
K. 1. Osztály a prioráltatónak választ nem ad. 
Értesíti a hálózattartó, a titkosítást elrendelő operatív szervet, hogy a sze-
mélyt melyik operatív szerv és operatív tiszt prioráltatta. A hálózattartó 
szerv vezetője köteles a legrövidebb időn belül a megfelelő választ 
közvetlenül megadni és továbbítani a prioráltató szerv vezetője részére. 

− Amennyiben a prioráltatott személy kizárt hálózati személy, a kérdője-
gyen feltüntetett válasz: 

  „Anyaga irattárban B. …. szám alatt”. 

(Ha az anyag megsemmisült, a kérdőjegy hátlapján ezt meg kell jelölni.) 

− Ha a prioráltatott személy kizárt hálózati személy kapcsolataként sze-
repel, a kérdőjegyen feltüntetett válasz: 

  „………………… fedőnevű kizárt hálózati személy kapcso-
lata. Irattárban ……………….. sz. alatt szerepel”. 

− A „K”- és „T”-lakások cím szerinti és a hálózati személy lakcím szerinti 
nyilvántartásában az ellenőrzés ugyancsak rendszeresített hálózati kérdő-
jegyen történik, név helyett a pontos címet kell feltüntetni. A kérdőjegyre 
a válasz: 

ha nem fordul elő: 

 „Nem szerepel”; 

ha előfordul: 

 „Vegye fel a kapcsolatot 
  ………………. osztály vezetőjével”. 

e) A BM. NY. K. 1. Osztály azokat a kérdőjegyeket, amelyekre olyan választ ad, 
hogy az operatív nyilvántartásban nem szerepel, közvetlenül visszaküldi az 
ellenőrzést kérő operatív szerv vezetőjének. 

A szereplő személyekre vonatkozó kérdőjegyeket iktatószámmal ellátva, sa-
játkezű felbontásra címezve az ellenőrzést kérő központi osztály vezetőjének, 
megyéknél az állambiztonsági helyetteseknek küldi meg. 
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A szereplő kérdőjegyeket a TÜK. szabályai szerint köteles őrizni és havonta 
megsemmisíteni. 

f) Élő hálózati személy név, vagy cím szerinti ellenőrzése esetén a BM. NY. K. 
1. Osztály értesíti a hálózatot tartó operatív osztályt, hogy a hálózatát melyik 
operatív tiszt, mikor, milyen célból prioráltatta. (5. sz. melléklet) 

Az értesítő lapokat a BM. NY. K. 1. Osztály iktatószámmal ellátva küldi meg 
a hálózati személyt tartó operatív osztály vezetőjének, aki intézkedik, hogy a 
hálózattartó operatív tiszt tisztázza a hálózati személlyel kapcsolatban felme-
rült problémákat, illetve megteszi a szükséges intézkedéseket a hálózat biz-
tonságának védelmére. 

Gondoskodik továbbá, hogy az értesítést az ellenőrzött hálózati személy 
B-dossziéjában elhelyezett borítékba folyamatosan lerakják, pontosan 
vezessék azok nevét és beosztását, akik a hálózati személyt ellenőrzés út-
ján név szerint megismerték. 
Ha a prioráltató szerv a hálózati személyt tartó osztályt megkeresi és segítsé-
get kér tőle, a hálózattartó osztály – amennyiben a segítségadás nem okozza a 
hálózati személy dekonspirálódását – köteles a kért segítséget megadni. 
Amennyiben a kért segítség megadása a dekonspiráció veszélyét rejti magá-
ban, a hálózati személyt tartó osztály vezetője dönt a segítségadás megadásá-
nak, vagy elutasításának kérdésében. 

g) Ha a hálózati személyt többször ellenőrzik és a dekonspiráció veszélye áll 
fenn, az operatív tiszt köteles az alosztály, osztály vezetőjének ezt jelenteni és 
a körülményeket alaposan kivizsgálva erről a B-dossziéban feljegyzést elhe-
lyezni. 

 
Eljárás büntetett előéletű hálózati személyek részére 

tiszta erkölcsi bizonyítvány kérése esetén 
 

39. Büntetett előéletű hálózati személyek részére – operatív érdekből – tiszta erkölcsi 
bizonyítvány kiadását a 0026/1962. számú belügyminiszter-helyettesi utasítás szabályoz-
za. A tiszta erkölcsi bizonyítványt a BM. NY. K. 1. Osztály útján kell kérni.  

a) Tiszta erkölcsi bizonyítvány kérésére 2 példányban javaslatot kell készíteni, 
melynek jóváhagyására az illetékes csoportfőnökök (helyetteseik), a megyei 
(budapesti) rendőrfőkapitányok állambiztonsági helyettesei jogosultak. 

b) A jóváhagyott javaslat 1 példányát a B-dossziéban kell elhelyezni. A másik 
példányát a dekonspiráció elkerülése érdekében a BM. NY. K. 1. Osztálynak 
kell megküldeni. Ennek alapján intézkedik, hogy a BM. NY. K. 2. Osztályán 
a hálózati személynek kiadják a tiszta erkölcsi bizonyítványt. 

A BM. NY. K. 1. Osztály a kérelem elintézéséről értesíti az illetékes operatív 
szerv vezetőjét. A hálózati személy ezután adja be az illetékes belügyi szerv-
hez az erkölcsi bizonyítvány kiadása iránti kérelmét. 
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Azokat a büntetett előéletű hálózati személyeket, akik tiszta erkölcsi bizo-
nyítványt kaptak, el kell igazítani, hogy a jövőben erkölcsi bizonyítvány ki-
adása iránti kérelmüket tartójuknak jelezzék. 

c) A hálózati személy kizárásakor dönteni és intézkedni kell a tiszta erkölcsi bi-
zonyítvány visszavonása érdekében. 

− Amennyiben úgy döntenek, hogy a tiszta erkölcsi bizonyítvány kiadása 
továbbra is szükséges, meg kell határozni, hogy mennyi ideig. 

− A javaslatot a beszervezést engedélyező vezető hagyja jóvá, melyet meg 
kell küldeni a BM. NY. K. 1. Osztály vezetőjének, aki a kizáráskor, vagy 
a határidő lejártakor intézkedik a tiszta erkölcsi bizonyítvány visszavoná-
sára. 

 
Nyilvántartási adatszolgáltatás 

 
40. A hálózatra vonatkozó adatszolgáltatásaikat a BM. III. Főcsoportfőnökség cso-

portfőnökségei, a megyei (budapesti) állambiztonsági szervek operatív nyilvántartói – a 
III/I. Csoportfőnökség kivételével – félévkor és év végén kötelesek megküldeni a BM. 
NY. K. 1. Osztálynak.  

41. Az adatszolgáltatás a rendszeresített hálózati statisztikai kimutatáson történik, 
melyet az operatív szerv nyilvántartója készít el és a vezető jóváhagyása után küldi meg a 
BM. NY. K. 1. Osztálynak.  

42. A BM. NY. K. 1. Osztály a központi és megyei nyilvántartók által beküldött sta-
tisztikák, értékelő jelentések, valamint saját adatai, tapasztalatai alapján kimutatásokat, 
értékelő, szignalizáló jelentéseket készít a hálózat számáról, összetételéről a BM. illetékes 
vezetői részére.  

A jelentéseket rendszeresen, félévenként és év végén, valamint a vezető elvtársak 
utasítása esetén soron kívül készíti el. 

43. A BM. NY. K. a Belügyminisztérium állambiztonsági munkát végző valamennyi 
szervének hálózatára vonatkozó összesített adatokat a belügyminiszternek, az illetékes 
miniszter-helyetteseknek adhat, illetve azoknak, akiknek a belügyminiszter ezt külön en-
gedélyezi.  

A BM. III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei, önálló osztályvezetői, a megyei (bu-
dapesti) főkapitányságok vezetői és állambiztonsági helyettesei, a Határőrség parancsno-
ka, törzsfőnöke és Felderítő Osztály vezetője, továbbá a BM. Belbiztonsági Osztály veze-
tője csak a vezetésük alatt álló szervek által foglalkoztatott hálózatról kaphatnak összesí-
tett adatokat. 

44. A BM. NY. K. 1. Osztály vezetője, felügyeleti jogkörén belül az operatív szervek 
területén rendszeresen ellenőrzi a nyilvántartási szabályzatban foglaltak szigorú betartását 
és a tapasztalatokról szükség szerint jelentést tesz a BM. illetékes vezetőinek. 

Budapest, 1972. július 31. 
  DR. SELMECI GYÖRGY 
  rendőr ezredes, 
  a BM. Nyilvántartó Központ vezetője 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MELLÉKLETEK 
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Nyomtatványok 
 
 

1. sz. melléklet: Kérdőív 

2. sz. melléklet: Adatlap 

3. sz. melléklet: Változás jelentő lap a hálózatra vonatkozó adatlapon szereplő adatok 
módosítására 

4. sz. melléklet: Határozat a hálózati személyek és kapcsolatainak adataiban, a hálózat 
foglalkoztatásában történt változások jelentésére 

5. sz. melléklet: Kérdőjegyek és a válaszadásnál használt értesítések 

6. sz. melléklet: Névjegyzék a hálózati személyek operatív szempontból jelentős kül- 
és belföldi kapcsolatairól 

7. sz. melléklet: Névjegyzék azokról a személyekről, akik a B-dossziéba betekintettek 
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1. sz. melléklet 
 

………………………………. Szigorúan titkos! 
 a kiállító szerv Különösen fontos! 
 
 

 
A fénykép 

helye 
 
 
 
 
 
 

KÉRDŐÍV 
(a hálózati személyről a beszervezést végző operatív tiszt tölti ki) 

 
 
Neve (asszonyoknál leánykori neve): ..................................................................................... 
Előző neve (asszonyneve): ..................................................................................................... 
Születési hely, év, hó, nap: ..................................................................................................... 
Anyja neve: ............................................................................................................................. 
Iskolai végzettsége: ................................................................................................................ 
Foglalkozása, képzettsége: ..................................................................................................... 
Beosztása: ............................................................................................................................... 
Munkahelye (beszervezése idején): ..................................................................................... 
Lakcíme: állandó: ............................................................................................................ 
 ideiglenes: ....................................................................................................... 
Katonai viszonya: 
 felszabadulás előtt: ............................................................................................................. 
  teljesített-e frontszolgálatot: .......................................................................................... 
  hol, mikor, milyen beosztásban: ................................................................................... 
  külföldi hadseregben milyen rendfokozata volt: ........................................................... 
  beosztása, tevékenysége: ............................................................................................... 
 felszabadulás után: ............................................................................................................. 
  rendfokozata, tartalékos, vagy hivatásos: ..................................................................... 
Pártállása: 
  felszabadulás előtt: ........................................................................................................ 
  felszabadulás után: ........................................................................................................ 
  jelenleg: ......................................................................................................................... 
Milyen kitüntetései vannak: ................................................................................................... 
  azokat mikor, miért kapta: ............................................................................................ 
Részt vett-e valamilyen mozgalomban: .................................................................................. 
 egyesületben, szövetségben, mettől meddig: ................................................................ 
 ott milyen tevékenységet fejtett ki: ............................................................................... 
Volt-e letartóztatva, elítélve, kitiltva, ref. alá helyezve, mettől meddig, miért: ..................... 
 ........................................................................................................................................  
Családi körülményei: 
 Házastársa (közös háztartásban élő házastársa) 
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 Neve, kora, foglalkozása: .............................................................................................. 
 Jellemzése: .................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................ 
 Esetleges előző házastársainak nevei, ha élnek, lakásuk: ............................................. 
 ........................................................................................................................................ 
 foglalkozásuk, családi állapotuk: .................................................................................. 
 ........................................................................................................................................ 
 különválás oka: ............................................................................................................. 
Gyermekeinek száma, neve, kora, esetleges foglalkozása: .................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
A hálózati személy testvéreinek neve, életkora, foglalkozása, tartózkodási helye: ............... 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 rövid jellemzésük: ......................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................ 
Hálózati személy szülei: 
 Nevük, életkoruk, felszabadulás előtti és jelenlegi foglalkozásuk, lakhelyük: ............. 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 rövid jellemzésük: ......................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................ 
A beszervezés ideje: ............................................................................................................... 
A beszervezés alapja: ............................................................................................................. 
A hálózat fedőneve: ................................................................................................................ 
A hálózat funkciója: ............................................................................................................... 
A foglalkoztatás vonala:…………………………………………………………………….. 
Beszervezést végezte (név, rendfokozat, beosztás): ............................................................... 
.................................................................................................................................................  
Kik tudnak a beszervezésről (név, rendfokozat, beosztás): .................................................... 
................................................................................................................................................. 
Kelt: 19…. év …………… hó …. nap 
 ................................................... 
 operatív tiszt 
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 2. sz. melléklet 
 Szigorúan titkos! 

Sorszám: 

(Nyilvántartó szerv tölti ki) 
 B-dosszié sz.: .............................................. 
 Fedőneve: .................................................... 
…………………………………….. 
 (Adatlapot kiállító szerv) 
 

ADATLAP 
az állambiztonsági szervek hálózatáról 

 

 A HÁLÓZATI SZEMÉLY: 

 Neme: férfi (1), nő (2), születési éve: ................................ (3)  
A 

 Állampolgársága: jelenleg: ................................................ (4)  

  eredeti: ................................................. (5)  

Nemzetisége: ...................................................................................... (6)  
MSZMP-tag (7), KISZ-tag (8) 
Iskolai végzettsége: egyetem (9), főiskola (10), Középiskola, érettségi (11), ált. isk. (12) 
Tudományos fokozata: akadémikus (13), egyetemi tanár (14), a tudományok doktora 
(15), kandidátusa (16) 
Tudományág: technikai (17), fizika (18), kémia (19), matematika (20), orvosi (21), bio-
lógia (22), művészeti (23), jogi (24), filozófiai (25), közgazdasági (26), történelem (27), 
egyéb (28) 
Foglalkozása, képzettsége: a) ........................................................ (29) 

  b) ............................................................  
Beosztása: felsőszintű vezető (30), középszintű vezető (31), alsószintű 
vezető (32), önálló beosztott (33), nem önálló beosztott (34)  

Munkahelye: ................................................................................... (35)  
Nyelvtudása: angol (36), német (37), francia (38), olasz (39), spanyol (40)  
arab (41), hindi (42), japán (43), egyéb európai: .............................. (44), egyéb  
keleti ………………. (45) 
Nyelvtudás foka: gyengén (46), jól (47), perfekt (48)  
Családi állapota: nem házas (49), házas (50), elvált (51) 

Lakhelye: Budapesten: ............................................................... kerület (52)  

 vidéken: ……………………………………………. helység (53) 
________________________________________________________________________

 A BESZERVEZÉS: 
 Éve: ………..(1), a végrehajtó szerv: ………………………………………...(2) 

B 

Minősítése: titkos munkatárs (3), titkos megbízott (4), ügynök (5) 
Alapja: hazafias (eszmei, politikai) (6), terhelő-kompromittáló (7), anyagi érdekeltség (8), 
személyi és egyéb érdekeltség (9), az alapok kombinációja (10) 
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Módszere: gyors (11), fokozatos (12) 
Megváltozott a beszervezés alapja: ………………………….. a hálózat minősítése 
……………………… funkciója: ………………………………………………………….. 
A beszervezés célja volt: titkos információ szerzése, felderítése (13), operatív kombináci-
ók végrehajtása (14), ellenséges tevékenységet folytató személy felismerése, felkutatása 
(15), fogdai felderítés, börtönelhárítás (16), preventív védelem (17), operatív ellenőrzés 
(18), a hálózati munka egyes részfeladatának teljesítése (19), rezidensi teendők (20), „T”-
lakás tulajdonos (21), levélellenőrzés (22), operatív technikai speciális feladat (23), egyéb 
operatív megbízatás (24) 
Az együttműködést: szívesen vállalta (25), ingadozva, hosszas meggyőzés után (26) 
Feltételei voltak: ne kapjon fedőnevet (27), írásos jelentést nem ad (28), bizonyos szemé-
lyek, csoportok, országok ellen nem dolgozik (29), nem találkozik konspirált (30), nyilvá-
nos helyen (31) 
________________________________________________________________________ 
 A JELENLEGI FOGLALKOZTATÁS TERÜLETEI: I…………………….. 

 (A megfelelő választ a felsoroltak közül kell kiválasztani és a I. utáni helyre kell 
a válasz mögött álló sorszámot beírni.) 

C 

A JELENLEGI FOGLALKOZTATÁSTÓL FÜGGETLENÜL FELHASZNÁLHA-
TÓ: II. 
(ALKALMAS): 
(A megfelelő választ alá kell húzni.) 
Beépülésre: Hazai bázison kémügyekbe (1), ellenséges szervezetekbe (2), ellenséges 
személyek mellé (3), külföldön ellenséges hírszerző, propaganda, emigráns szervbe (4), 
hírszerzők, ügynökök ellenőrzésére (5), játszmás ügyek kezdeményezésére, bevonására 
(6), határon túli operatív akciókra (7), telepítésre hosszabb (8), rövidebb távon (9), össze-
köttetési, futár (10), beszervezési (11), tanulmányozási feladatokra (12), 
beutazó külföldiek (13), diplomaták, külképviseleti beosztottak ellenőrzésére (14), beját-
szásra külképviseleti szervek vonalán (15), bomlasztás, fellazítás kivédésére szervezett 
akciókra (16), az ellenséges tevékenység, szervezetek leleplezésére, bomlasztására (17), 
katonai, hadiipari, fontos állami objektumok védelmére (18), népgazdaság-védelem vona-
lán (gazdaságszervezés, tudomány, technika, nemzetközi együttműködés stb.) (19), külke-
reskedelem (20), közlekedés, hírközlés területein (21), államtitok-védelemre (22), cionista 
(23), egyéb egyházi, klerikális vonalakon (24), kiutazó magyarok ellenőrzésére, biztosítá-
sára (25), kompromittálási akciókra: erkölcsi (26), valutaüzérkedés és más bűncselekmé-
nyek terén (27), az ellenség dezinformálására (28), ifjúságvédelmi vonal (29), figyelő-
dossziésok ellenőrzése (30), volt politikai elítéltek (31), a kulturális és tudományos terüle-
ten elhelyezkedő ellenséges tevékenységet kifejtők ellenőrzése (32)  
Egyéb: ............................................................................................... (33) 
________________________________________________________________________ 
 
 KAPCSOLATOK, UTAZÁS: 
k Külföldön kapcsolatokkal rendelkezik: ellenséges hírszerző szervek beosztot-
taival, ügynökeivel (1), ellenséges szervezetek, intézmények, emigráns szervek munkatár-
saival (2), egyéb gyanús, ellenséges elemekkel (3), olyan kapcsolatokkal, akik révén a 
felsorolt ellenséges szervekkel, személyekkel kapcsolatba kerülhet (4) 

D 

Melyik országban?  a) ........................................................................   
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  b) ..................................................................... (5)  
A kapcsolat aktív (6), aktivizálható (7). 
Vannak-e külföldön rokonai? Aktív (8), aktivizálható a kapcsolat (9). 

Melyik országban? a) ........................................................................   
  b) ..................................................................... (5)  

Belföldön kapcsolatokkal rendelkezik: szovjet (10), magyar katonai személyekkel (hoz-
zátartozók és polgári alkalmazottak is) (11), jelentős politikai, társadalmi (12), tudomá-
nyos (13), kulturális személyiségekkel (14), belügyi dolgozókkal (15), ellenőrzés alatt álló 
külképviseleti szervek alkalmazottaival (16), kémkedéssel (17), egyéb ellenséges tevé-
kenységgel gyanúsított (18), ilyen tevékenységért már elítélt személyekkel (19), olyan 
kapcsolatokkal, akik révén külföldi ellenséges szervbe, személy mellé lehet bevezetni (20) 
Nyugaton járt: hivatalosan (21), turistaként (22), látogatóban (23), illegálisan (24) 
Kiutazhat Nyugatra: hivatalból: tartósan (25), rendszeresen (26), alkalmanként (27) 

Melyik országba? a) ........................................................................   
  b) ..................................................................... (5)  

Magánjelleggel: tartósan (28), rendszeresen (29), alkalmanként (30) 

Melyik országba? a) ........................................................................   
  b) ..................................................................... (5)  
________________________________________________________________________ 
 
 AZ OPERATÍV MUNKÁBAN HASZNOSÍTHATÓ LEHETŐSÉGEI: 
 Lehetősége van: hivatalosan: külképviseleti szervek beosztottait (1), külföldie-
ket fogadni (2); magánjelleggel: külképviseleti szervek beosztottait (3), külföldieket fo-
gadni (4). 

E 

Hivatalosan részt venni: külföldi személyek (5), külképviseleti szervek beosztottainak 
fogadásán (6), magánjelleggel részt venni: külföldiek (7), külképviseleti szervek beosztot-
tainak fogadásán (8), reprezentatív társadalmi életet élni (9). 
Munkahelyéről kifonható: hosszabb (10), rövidebb időre (11). 
Családi köréből kivonható: hosszabb (12), rövidebb időre (13). 
Jelenlegi foglalkoztatásának körülményei miatt más feladatokra nem használható hosz-
szabb (14), rövidebb ideig (15). 
Munkakörénél fogva, kapcsolatai révén fontos államtitkokat ismer (ismerhet) meg (16). 
A Néphadseregben, a BM-szerveknél tisztként (tartalékos) (17), tiszthelyettesként, legény-
ségi állományban (tartalékos) szolgált (18), speciális (rakéta, híradás, felderítés stb.) ki-
képzést kapott (19). 
Munkahelye, lakhelye környékén katonai (hadiipari) objektumok, fontos közlekedési 
csomópontok vannak (20). 
Nyugati országban bankbetétje, vagyona, anyagi érdekeltsége van (21). 
Nyugati kapcsolatai, anyagi lehetőségei révén egzisztenciát teremthet magának (22). 
Az ellenséges hírszerzés már felfigyelt rá, ellenőrizte (23). Együttműködött hírszerző 
szervvel a háború idején (24), 1945 után (az általunk irányított játszmát is beleértve) (25). 
Rendelkezik és az operatív munkában használhatja: főbérleti lakással (26), nyaralóval 
(kabin, horgásztanya, borpince is) (27), gépkocsival (28), motorcsónakkal (29), vitorlással 
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(30), egyéb vízi járművel (31), üzlethelyiséggel (32), műhellyel (33), műteremmel (34), 
orvosi, ügyvédi rendelővel, fogadóirodával (35). 
________________________________________________________________________ 
 
 ERKÖLCSI, POLITIKAI ARCULATA, KÖRNYEZETE: 

 El volt ítélve: politikai (1), köztörvényes bűncselekményért (2), elkövetett ilye-
neket, de nem volt elítélve (3). 

F 

A szocialista rendszer ellensége (4), lojális (5), hű a rendszerhez (6), közömbös (7), a 
nyugati polgári demokrácia híve (8), nacionalista (9), vallásos (10), ateista (11), közömbös 
(12), cionista (13), antiszemita (14). 
MKP-ból, MDP-ből, MSZMP-ből kizárták (15), kilépett (16), 1949 előtt (vagy a múltban) 
tagja volt jobboldali pártnak, szervezetnek (17). 
Származása: volt uralkodó osztályok tagjai (18), volt erőszakszervek tagjai (19), polgári 
(értelmiségi) (20), egyéb alkalmazotti (21), dolgozó osztályok: munkás (22), paraszt (23). 
Környezete: (rokoni, baráti): volt uralkodó osztályok (24), volt erőszakszervek tagjai 
(25), dolgozó rétegek: munkás (26), paraszt (27). 
Nyugati kapcsolatai körében ismerik beállítottságát, származását, környezetét (28). 
________________________________________________________________________ 
 
 ELLENŐRZÖTTSÉGE, FELKÉSZÜLTSÉGE: 
 Ellenőrzött, megbízható (1), megbízható, de még nem ellenőrzött (2), megbíz-
hatósága nincs megnyugtatóan ellenőrizve (3), megbízhatatlan (4), dekonspirálódott (5),  
dekonspirált (6). 

G 

Az ügynöki munkát: szívesen (7), kedvetlenül, vonakodva (8), félelemből (9), karrierista 
meggondolásokból (10), anyagi haszon miatt végzi (11). 
Felkészültsége: ismeri a hálózati munkát, hálózatot tartott (12), még nem tartott hálózatot, 
de alkalmas rá (13), operatív technikai (14), speciális hírszerző-elhárító (15), titkos össze-
köttetési kiképzésben részesült (16), 
végrehajtott határon túli (17), külképviseletekkel szembeni (18), operatív feldolgozási 
ügyekben titkos akciót (19), munkája eredményeként történt realizálás (20). 
________________________________________________________________________ 
 
 JELLEMVONÁSAI, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA: 
 Temperamentuma: heves vérű, mozgékony (1), ingerlékeny, kiegyensúlyozat-
lan (2), flegmatikus, egykedvű (3), melankolikus, kedvetlen (4), nyugodt, kiegyensúlyo-
zott (5). 

H 

Társaságban gátlásos, zárkózott (6), gátlástalan, barátkozó (7), bátor, kezdeményező (8), 
bátortalan, önállótlan (9), leleményes, kényes helyzetekben feltalálja magát (10). 
Emlékezőtehetsége: jó (11), megfelelő (12), rossz (13). 
Megfigyelőképessége: jó (14), megfelelő (15), rossz (16). 
Költekező (17), takarékos (18), zsugori (19). 
Durva, goromba (20), udvarias (21), őszinte (22), részben őszinte (23), hazudozó (24). 
Titoktartó (25), fecsegésre hajlamos (26). 
Józan életű (27), iszákos (28), mértéktartással szeret inni (29). 
Homoszexuális (egyéb nemi abberációk) (30), prostituált (31), nemi kapcsolat kiépítésére 
vállalkozik (32), az ügynöki munka végzésében gátló, káros szenvedélyei vannak (33). 
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Egészségi állapota: egészséges (34), szervi betegsége nem gátolja az ügynöki munka 
végzésében (35), olyan szervi (ideg-, szív-, cukor- stb.) betegségben szenved, amely miatt 
sem szellemi, sem fizikai megterhelésnek (izgalmaknak) nem lehet kitenni (36). 
________________________________________________________________________ 
 
 MEGJELENÉSE, SPECIÁLIS ISMERETEI: 
 Magas (1), közepes (2), alacsony termetű (3). Sovány (4), közepesen telt (5), 
kövér testalkatú (6). Szeme: fekete (7), barna (8), kék, zöldes (9). Haja: fekete (10), barna 
(11), vörös (12), szőke (13), ősz, őszülő (14), kopaszodó (15), kopasz (16), kívánságra 
bármilyen színűre festi (17). Megjelenése: feltűnően csinos (18), egyszerű (19), csúnya 
(20), testi hibája van (21), végtagjai csonkolt (22), nagyot hall (23), rosszul lát (24). 

I 

Hobbyk: amatőr rádiós (adás-vétel) (25), fényképezés, filmezés (26), bélyeggyűjtés (27), 
kép-, szobor-, régiséggyűjtés (28), éremgyűjtés (29), gépkocsi (mkp.) vezetés (30), repü-
lőgép-vezetés (vitorlázás) (31), ejtőernyős (32), turisztika, barlangászat (33), vadászat 
(34), halászat (35), téli sportok (36), vízi sportok (37), labdajátékok (38), labdarúgás (39), 
torna, teremsportok (40), vívás (41), tenisz (42), lovaglás (43), kártyajátékok (44), sakk 
(45), lóverseny (46), lövészet, teke (47), modellezés (48), képzőművészet (49), irodalom 
(50), zene, opera, balett (51), film, színház (52), tánc (53), muzeológia, történelem (54), 
régészet (55), könyvgyűjtés (56), lemezgyűjtés, magnózás (57), rádióépítés, barkácsolás 
(58), kertészkedés (59) 
egyéb: ............................................................................................... (60). 
________________________________________________________________________ 
 
 KIZÁRÁS, ÁTADÁS, PIHENTETÉS: 
 A kizárás oka: áruló lett (1), disszidált (2), hazatérést megtagadta (3), bűncse-
lekményt követett el: politikai (4), gazdasági (5), egyéb (6), az együttműködést megtagad-
ta (7), feladatát nem végezte el (8), találkozókra nem járt el (9), kérte a kapcsolat megsza-
kítását (10), dekonspirált (11), dekonspirálódott (12), meghatározott feladat végzésére 
szervezték be, azt végrehajtotta (13), megszűnt a hírszerző lehetősége, az operatív helyzet 
megváltozott (14). 

J 

MSZMP-tag, vezetőségi tag lett (15), KISZ-vezetőségi tag lett (16), BM-dolgozó, „SZT”-
állományú lett (17), személyi, családi körülményében történt változás (18), munkahely-, 
munkakörváltozás (19), erkölcstelen életmód (20), megbízhatatlan, nem őszinte (21), le-
szerelt (22), beteg (23), meghalt (24), egyéb: …………… (25). 
Kizáráskor a szervvel szemben támasztott igényeit, követeléseit: kielégítették (26), 
részben elégítették ki (27), elutasították (28). 
Az átadás oka: ………………...……………... időpontja: .................................................... 
Az átvevő társszerv megnevezése: .........................................................................................  
A pihentetés oka: ………………………….… időpontja: .................................................... 
(mettől meddig), a pihentetést kezdeményezte: a hálózati személy, az operatív szerv. 
________________________________________________________________________ 
A kitöltés ideje: …………… év ………………….. hó …….. nap 
Ellenőrizte: 
 
…………………………….  …………………………… 
 alosztályvezető név, rendfokozat 
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3. sz. melléklet 
 
BELÜGYMINISZTÉRIUM  Szigorúan titkos! 
……………………………  Különösen fontos! 
 osztály, alosztály 
 
 
 

VÁLTOZÁSJELENTÉS 
a „Saturnus” fn. rendszer adatlapjához 

 
A ……………….. B-dosszié számú és ………………………… fedőnevű hálózati sze-
mély adataiban az alábbi változások átvezetését kérem: 
 

Az alábbi betűjeles rovatokban új lehetőség, jellemző tulajdonság 
 
 
 
 
 
 
 

Az alábbi betűjeles rovatokban feltüntetett tulajdonságok megszűntek 
 
 
 
 
 
 
 
A fenti változásokat az adatlap másodpéldányán átvezettem. 
 
……………………… 19…. év …………………. hó …. nap 
 
BM. Nyilvántartó Központ 1. Osztály ………………………… 
 Vezetőjének! aláírás 
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4. sz. melléklet 
 

………………………… Szigorúan titkos! 
 szerv neve Különösen fontos! 
 
 A hálózat minősítése: .................................. 
 Dosszié száma: ............................................ 
 Fedőneve: .................................................... 
 
 

HATÁROZAT 
a hálózati személyek és kapcsolatainak adataiban, a hálózat foglalkoztatásában történt 

változások jelentésére 
 
 
 

Neve (asszonyoknál leánykori neve): ..................................................................................... 

Előző neve (asszonyneve): ..................................................................................................... 

Születési hely, év, hó, nap: ..................................................................................................... 

Anyja neve: ............................................................................................................................. 

Lakcíme: ................................................................................................................................. 

 A fenti adatokban történt változás: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

Átadó osztály: ...............................  operatív tiszt: ............................................................. 

Átvevő osztály: .............................. operatív tiszt: ............................................................. 

A priorálás titkosítását kérem  

Az irattározott B-dosszié titkosítását kérem 

 19........................................... -tól .................................................................  -ig 

A hálózati személy pihentetését kérem: 
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 19........................................... -tól .................................................................  -ig 

A „Figyelő”-karton meghosszabbítását kérem: ................................................................. -ig 

A „Figyelő”-karton törlését kérem! 

A 6/a. kartonnal kapcsolatos változások: 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

A hálózatból való kizárás indoka: .......................................................................................... 

Az irattári B-dosszié száma: ................................................................................................... 

……………………… 19…. év ………………… hó …. nap 

 

  ................................................... 
  jogosult aláíró 
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5. sz. melléklet 
 

…………………………….. Szigorúan titkos! 
 szerv neve Különösen fontos! 
 
 ..................................................... 
 operatív tiszt neve, telefonszáma 
 
 

KÉRDŐJEGY 
 
 
 

Neve (asszonyoknál leánykori neve): ..................................................................................... 

Előző neve (asszonyneve): ..................................................................................................... 

Születési év, hó, nap: .............................................................................................................. 

Születési hely: ......................................................................................................................... 

Anyja neve: ............................................................................................................................. 

Foglalkozása: .......................................................................................................................... 

Lakcíme: ................................................................................................................................. 

Milyen célból kéri: 
− beszervezés, 
− őrizetbe vétel, 
− tanúkihallgatás, 
− operatív ügyben mint ellenséges személy merült fel, 
− feldolgozás alá vétel, 
− külföldre utazási kérelem, 
− vezető, vagy bizalmas állás betöltése, 
− operatív feldolgozó munkához más hálózat útján kér segítséget, 
− egyéb okból: ................................................................................................................. 

 
…………………… 19…. év …………………….. hó …. nap 
 
 ................................................... 
 jogosult vezető 
A kívánt szöveg aláhúzandó! 
 
Kizárólag a BM. áb. szerveinek 
használatára! 
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5. sz. melléklet 
 

…………………………….. Szigorúan titkos! 
 szerv neve Különösen fontos! 
 
 ..................................................... 
 operatív tiszt neve, telefonszáma 
 
 

LAKCÍM-KÉRDŐJEGY 
 
 
 

Kerület: ................................................................................................................................... 
 
Utca: ...................................................................................  szám: ...................................... 
 
Emelet: .............................................................. ajtószám: ................................................... 
 
A lakcímpriorálást milyen célból kéri: 

− „T”-, vagy „K”-lakás szervezés, 
− feldolgozó munkához más hálózat útján kér segítséget, 
− egyéb, konkrétan meghatározott okból: .................................................................. 

 .................................................................................................................................. 
 
Kelt: 19…. év ……………. hó …. nap 
 
 ................................................... 
 jogosult vezető 
 
 
 
Kizárólag a BM. áb. szerveinek 
használatára! 
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5. sz. melléklet 
 

BM. Nyilvántartó Központ Szigorúan titkos! 
 1. Osztály Különösen fontos! 
 
  
 
 

ÉRTESÍTÉS 
 

Budapest, 19……………………………………. 
 
 

………………………… Osztály Vezetőjének! 
 
 
........................................................................................................ állambiztonsági területen 

dolgozó .................................................................................................nevű elvtárs akinek a  

telefonszáma: .......................................................................................... céljából prioráltatta 

..................................................................................... fedőnevű hálózati személyt (személy 

kapcsolatát) ………………………………………………. 19……………….………-én, 

aki .................................................................................................................osztály hálózata,  

hálózatának kapcsolata 

 

 
 ................................................... 
 alosztályvezető 
 
 
(A nem kívánt rész törlendő!) 
 
 
Az értesítést a hálózati személy 
B-dossziéjában kell elhelyezni! 
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5. sz. melléklet 
 
BM. Nyilvántartó Központ Szigorúan titkos! 
 1. Osztály Különösen fontos! 
 
  
 
 
 

ÉRTESÍTÉS 
 

Budapest, 19………………………………………… 
 
 

…………………………….. Osztály Vezetőjének! 
 
 
 
........................................................................................................ állambiztonsági területen 

dolgozó ..........................................................................................   nevű elvtárs, akinek a 

telefonszáma:...................................................................................................... prioráltatta a 

hálózati lakcím szerinti nyilvántartásban: 

................................................................................................................................................. 

…………………………….…. kerület ………………………………… utca …..… szám 

……………………………………………..… emelet ………………….. ajtószámú címet. 

A házban nyilvántartásunk adatai szerint ............................................................................... 

.................................................................................................................................... Osztály 

.......................................................................................... fedőnevű „K”-lakása van, 

...........................................................................................fedőnevű „T”-lakása van, 

............................................................................ fedőnevű hálózati személye lakik. 

 

 
 ................................................... 
 aláírásra jogosult vezető 
 
 
Az értesítést a hálózati személy 
B-dossziéjában kell elhelyezni! 
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6. sz. melléklet 
 
 

NÉVJEGYZÉK 
a hálózati személy operatív szempontból jelentős kül- és belföldi 

kapcsolatairól 
 

 

Sor-
szám 

 

Név, születési év, 
anyja neve 

A hálózati sze-
mélyhez fűződő 
kapcsolat meg-

nevezése 

6/a. kartonon 
történő nyíl-

vántartásba vétel 
dátuma 

Hálózati nyíl-
vántartásból 

való törlés dá-
tuma 
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7. sz. melléklet 
 
 

Azon személyek névsora, akik a B-dossziéba 
betekintettek, priorálás útján, vagy egyéb úton 

a hálózatról tudomással bírnak 
 

Sor-
szám Név Rend- 

fokozat 
Beosz- 

tás 
Megismerés 

módja Dátum 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartonok 
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Csak a BM. áb. szervek Szigorúan titkos! 
használatára!  Különösen fontos! 
 
 
 

6. 
 
 

Neve (asszonyoknál leánykori neve): ..................................................................................... 

Előző neve (asszonyneve): ..................................................................................................... 

Születési év, hó, nap: .............................................................................................................. 

Születési helye: ....................................................................................................................... 

Anyja neve: ............................................................................................................................. 

Foglalkozása: .......................................................................................................................... 

Munkahelye: ........................................................................................................................... 

Lakcíme: ................................................................................................................................. 

Iskolai végzettsége: ................................................................................................................ 

Pártállása: 

felszabadulás előtt: ........................................................................................................ 

felszabadulás után: ........................................................................................................ 

Katonai viszonya: 

felszabadulás előtt: .......................................................................................................... 

felszabadulás után: .......................................................................................................... 

Állampolgársága: .................................................................................................................... 

Nemzetisége: .......................................................................................................................... 

A beszervezés ideje: ............................................................................................................... 

A beszervezést végezte (név, rendfokozat, osztály): .............................................................. 

................................................................................................................................................. 

Minősítése: .............................................................................................................................. 

A beszervezés alapja: ............................................................................................................. 

A foglalkoztatás vonala: .......................................................................................................... 

Fedőneve: ............................................................................................................................... 

Kelt: 19…. év …………… hó …. nap 
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Naplószám: ...............................  
Dossziészám: ............................  
Irattári szám: .............................  
 ................................................... 
 áb. nyilvántartó 
 
 
 

A dosszié átadásának megjelölése 
 

Kelt Szerv, osztály, operatív tiszt neve 
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Csak a BM. áb. szervek Szigorúan titkos! 
használatára!  Különösen fontos! 
 
 
 

6/a. 
 
 

Neve (asszonyoknál leánykori neve): ..................................................................................... 

Előző neve (asszonyneve): ..................................................................................................... 

Születési év, hó, nap: .............................................................................................................. 

Születési helye: ....................................................................................................................... 

Anyja neve: ............................................................................................................................. 

Foglalkozása: .......................................................................................................................... 

Munkahelye: ........................................................................................................................... 

Lakcíme: ................................................................................................................................. 

Iskolai végzettsége: ................................................................................................................ 

Pártállása: 

felszabadulás előtt: ........................................................................................................ 

felszabadulás után: ........................................................................................................ 

Katonai viszonya: 

felszabadulás előtt: .......................................................................................................... 

felszabadulás után: .......................................................................................................... 

Állampolgársága: .................................................................................................................... 

Nemzetisége: .......................................................................................................................... 

Melyik hálózati személy kapcsolata: ...................................................................................... 

a) Neve (asszonyoknál leánykori neve): ............................................................................... 

b) Előző neve (asszonyneve): ............................................................................................... 

c) Születési év, hó, nap: ........................................................................................................ 

d) Születési helye: ................................................................................................................. 

e) Anyja neve: ....................................................................................................................... 

f) B-dosszié száma: .............................................................................................................. 

g) Fedőneve: ......................................................................................................................... 
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Milyen kapcsolata a hálózati személynek: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

Kelt: 19…. év …………… hó …. nap 

 

 ................................................... 
 engedélyező vezető 
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Csak a BM. áb. szervek Szigorúan titkos! 
használatára!  Különösen fontos! 
 
 
 

6/b. 
 
 

Város (község): ....................................................................................................................... 

Kerület: ................................................................................................................................... 

Utca: ......................................................................................................  szám: ................... 

emelet: .................................................................................  ajtószám: ................................ 

Fedőnév: .................................................................................................................................. 

Neve (asszonyoknál leánykori neve): ..................................................................................... 

Előző neve (asszonyneve): ..................................................................................................... 

Születési év, hó, nap: .............................................................................................................. 

Születési helye: ....................................................................................................................... 

Anyja neve: ............................................................................................................................. 

Dossziészám: .......................................................................................................................... 

Osztály: ................................................................................................................................... 

 

Kelt: 19…. év …………… hó …. nap 

 

 ................................................... 
  engedélyező vezető 
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BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! 
…………………………… Különösen fontos! 
 szerv neve 
 
  Azonossági száma: ...................................... 
  H-szám: ....................................................... 
  Minősítés: .................................................... 
  Fedőnév: ...................................................... 
 
 
 

6/c. 
STATISZTIKAI KARTON 

 
 

Neve (asszonyoknál leánykori neve): ..................................................................................... 

Előző neve (asszonyneve): ..................................................................................................... 

Születési év, hó, nap: .............................................................................................................. 

Születési helye: ....................................................................................................................... 

Anyja neve: ............................................................................................................................. 

Állampolgársága: .................................................................................................................... 

Lakcíme: ................................................................................................................................. 

Foglalkoztató szerv: ............................................................................................................... 

........................................................................... aloszály: .................................................... 

 

Kelt: 19…. év …………… hó …. nap 

 

 ................................................... 
  áb. nyilvántartó 
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Csak a BM. áb. szervek Szigorúan titkos! 
használatára!  Különösen fontos! 
 
 
 

6/d. 
 
 

Kerület: ................................................................................................................................... 

Utca: ....................................................................................................................................... 

Házszám: ................................................................................................................................ 

Emelet: ................................................................................  ajtószám: ................................ 

Fedőnév: ................................................................................................................................. 

Neve (asszonyoknál leánykori neve): ..................................................................................... 

Előző neve (asszonyneve): ..................................................................................................... 

Születési év, hó, nap: .............................................................................................................. 

Születési helye: ....................................................................................................................... 

Anyja neve: ............................................................................................................................. 

 

Kelt: 19…. év …………… hó …. nap 

 

 ................................................... 
  áb. nyilvántartó 

 

 

Kiállító szerv: .........................................................................................................................   
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Csak a BM. áb. szervek Szigorúan titkos! 
használatára!  Különösen fontos! 
 
 
 

FIGYELŐ-KARTON 
 
 

Neve (asszonyoknál leánykori neve): ..................................................................................... 

Előző neve (asszonyneve): ..................................................................................................... 

Születési év, hó, nap: .............................................................................................................. 

Születési helye: ....................................................................................................................... 

Anyja neve: ............................................................................................................................. 

Foglalkozása: .......................................................................................................................... 

Lakcíme: ................................................................................................................................. 

Visszaküldve: ......................  év .......................................  hó .....................................nap 

Hová: ...................................................................................................................................... 

Miért: ...................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

Határidő: .............................. év ..........................................  hó .....................................nap 

Kiemelte: 

 

 

 ................................................... 
  név, rendfokozat 
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  B-dosszié száma: ............................... 

 

 

KATEGÓRIA-KARTON 

 

 
I. Neme: ......................................................................................................................... 

II. Születési éve: .............................................................................................................. 

III. Iskolai végzettsége: .................................................................................................... 

IV. Állampolgársága: ........................................................................................................ 

V. Lakhelye: .................................................................................................................... 

VI. 1945. előtti foglalkozása: ........................................................................................... 

VII. Jelenlegi foglalkozása: ................................................................................................ 

VIII. Munkahelye: ............................................................................................................... 

IX. Szokása, érdeklődési köre: ......................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

X. Nyelvismerete: ............................................................................................................ 

XI. Járt-e külföldön, hol: .................................................................................................. 

XII. Milyen céllal: .............................................................................................................. 

XIII. Hol van külföldön kapcsolata: 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

XIV. Minősítése: ................................................................................................................. 

XV. Beszervezés alapja: ..................................................................................................... 
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XVI. Foglalkoztatás vonala: ................................................................................................ 

..................................................................................................................................... 

XVII. Foglalkoztató szerv: ................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

XVIII. A beszervezés időpontja: ............................................................................................ 

XIX. A kizárás időpontja: .................................................................................................... 

XX. A kizárás oka: ............................................................................................................. 

XXI. A meghiúsulás oka: .................................................................................................... 
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