
Bt-dossziék

373 doboz  (44,76 ifm)

R.e. 

(d.)
Ikt. sz. Tárgy

Nyitó 

/Hálózati/ 

szám

Irat évköre Kivonat Ország Település

1. Bt-1/2 "Igazgató" 10-68609 1949; 1951-

1953; 1955-

1963; 1970-

1971

"Igazgató" fedőnevű ügynök 1948-1949-ben a Vadásztölténygyár, később a Mechanikai 

Művek (7007-es számú üzem) főkönyvelője volt. 1953-ban szervezte be az ÁVH 

ügynöknek. Az ipari szabotázselhárítás vonalán foglalkoztatták, főként az 1945 előtt is a 

cégnél dolgozó személyek megfigyelése céljából. 1957-től a BM II/2. osztálya, illetve a 

II/6. osztálya, majd a hírszerzés (BM II/3-c, később  III/I-2-c alosztálya) foglalkoztatta 

ausztriai operatív feladatok végrehajtására. 1966-ban hírszerző lehetőségeinek 

megszűnése miatt a hálózatból kizárták.

1950 1963 Ausztria, Mo.

Bt-1/3 "Igazgató" 10-68609/53 1962-1964; 

1966; 1970; 

1974

"Igazgató" fedőnevű ügynök 1948-1949-ben a Vadásztölténygyár, később a Mechanikai 

Művek (7007-es számú üzem) főkönyvelője volt. 1953-ban szervezte be az ÁVH 

ügynöknek. Az ipari szabotázselhárítás vonalán foglalkoztatták, főként az 1945 előtt is a 

cégnél dolgozó személyek megfigyelése céljából. 1957-től a BM II/2. osztálya, illetve a 

II/6. osztálya, majd a hírszerzés (BM II/3-c, később a BM III/I-2-c alosztálya) 

foglalkoztatta ausztriai operatív feladatok végrehajtására. 1966-ban hírszerző 

lehetőségeinek megszűnése miatt a hálózatból kizárták. A dossziéban az ügynök 1962 

és 1966 közötti időszakban végzett ausztriai tevékenységéről és kizárásáról van szó. 

1962 1966 Ausztria, Mo.

Bt-3 "Kaposi" Kt-127/62; Z-

629

1959-1963 "Kaposi" fedőnevű ügynökjelölttel, a kaposvári kórház fül-, orr-, gégészeti osztályának 

fiatal orvosával 1962 februárjában kezdett el foglalkozni a hírszerzés. Céljuk volt, hogy 

személyén keresztül információkat szerezzenek az ausztriai amerikai katonai 

hírszerzés gépírójáról ("Shelley"), annak esetleges beszervezés végett. "Kaposi" 

"Shelley" gimnáziumi osztálytársa volt és jó barátságot ápoltak egymással. "Kaposi" 

beszervezése végül nem sikerült, mert az együttműködést nem vállalta. 

1962 1963 Mo., Ausztria

2. Bt-4 "Újvárosi" H-56468 1970-1976 "Újvárosi" fedőnevű titkos munkatársat, korábban "Kovács Tibor" fedőnevű informátort 

1970-ben, egyetemi tanulmányai megkezdése előtt szervezték be és külföldre 

szándékozták telepíteni. A féltestvére az USA-ban élt, ezt is számításba vették. Végül 

felhasználásától elálltak és kizárták a hálózatból. BM BRFK III/I. alosztály.

1971 1976 USA, Mo., NSZK

Bt-5 "Dobóczky Tibor" 10-

69858/1950

1949-1954; 

1963

Az ügynök a váci és a kistarcsai szövőgyárak egykori tulajdonosa volt, aki a svájci 

magyar kereskedelmi kirendeltségnél szeretett volna dolgozni. Ennek elősegítése 

reményében vállalta, hogy a svájci és nyugatnémet magyar (gazdasági) emigráció 

körében információkat szerez az ÁVH számára. 1952-ben megszakadt vele a 

kapcsolat, 1953-ban formálisan is kizárták a hálózatból.

1949 1953 Svájc, Kanada, 

NSZK

Dosszié nyitása-

zárása
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3. Bt-6 "Somkúthy" H-20091 1957; 1959; 

1962-1969; 

1971; 1973; 

1977

A titkos megbízott 1964-ben a Kultúra, a Hungarofilm és a Filatélia Külkereskedelmi 

Vállalatok képviselőjeként Londonba került, ahol a könyvkiadás és könyvkereskedelem 

ügyeivel foglalkozott. 1958-ban szervezte be őt a kémelhárítás informátorként és a 

külkereskedelem területén foglalkoztatta. 1964-ben került ki Londonba tartós 

külszolgálatra, így a BM III/I. ekkor vette át további tartásra a politikai-gazdasági 

hírszerzés vonalán. Tartói operatív munkájával meg voltak elégedve, jó képességű 

hálózati személynek értékelték. Londonból való hazatérése után a Zeneműkiadó 

Vállalat igazgatója lett, így további hírszerző lehetőségei megszűntek, ezért 1968-ban a 

hálózatból kizárták.

1964 1969 Nagy-Britannia, 

Izrael

Budapest, 

London

Bt-7 "Veres József" 28-6632/51 1950-1952; 

1964

"Veres József" fedőnevű ügynököt 1951-1952-ben az ÁVH foglalkoztatta a Baranyában 

élő és Jugoszláviából áttelepült magyar kolónia tagjainak megfigyelésére. 

Jugoszláviába telepítését is tervezték, erre azonban végül nem került sor. L. még a 

dosszié "Személyek" rovatában.  

1951 1952 Mo., Jugoszlávia

Bt-9/1 "Vígh Imre" 10-69139/51 1951-1953; 

1958; 1960-

1961; 1963-

1967

"Vígh Imre" fedőnevű hálózati személy 1951 és 1953 között a stockholmi Magyar 

Nagykövetségen, 1953-1956 között pedig a Néphadsereg c. katonai hetilap 

szerkesztőségében dolgozott, a külpolitikai rovatnál. 1956-ban távozott 

Franciaországba. 1951-1953 között az ÁVH számára dolgozott titkos munkatársként 

főként elhárítási vonalon. 1953-ban kizárták a hálózatból. 1966-ban a BM III/I. újból 

megkísérelte a beszervezését, ő azonban nem vállalta az ismételt együttműködést a 

magyar hírszerzéssel.

1951 1967 Mo., Fro., 

Svédország

4. Bt-9/2 "Vígh Imre" 10-69139/2 1966-1967, 

1982

"Vígh Imre" fedőnevű hálózati személy 1951 és 1953 között a stockholmi Magyar 

Nagykövetségen, 1953-1956 között pedig a Néphadsereg c. katonai hetilap 

szerkesztőségében dolgozott, a külpolitikai rovatnál. 1956-ban távozott 

Franciaországba. 1951-1953 között az ÁVH számára dolgozott titkos munkatársként, 

főként elhárítási vonalon. 1953-ban kizárták a hálózatból. 1966-ban a BM III/I-3-j 

alosztálya újból megkísérelte a beszervezését, ő azonban nem vállalta az ismételt 

együttműködést a magyar hírszerzéssel.

1966 1967 Mo., Fro., Párizs

Bt-10/2 "Arató Péter" 23-6350/51 1952-1953, 

1964

"Arató Péter" fedőnevű ügynök 1942-ben érettségizett, majd elvégezte a Ludovika 

Akadémiát, ahol hadnagyként avatták tisztté. 1944-ben alakulatával együtt nyugatra 

települt át, ahol angol hadifogságba esett. 1945-ben került haza Magyarországra. Ezt 

követően családja üzletében dolgozott, majd annak államosítását követően különféle 

vállalatoknál volt tisztviselő. 1951-ben az ÁVH Székesfehérvári Osztálya beszervezte 

ügynöknek az elhárítás vonalán. 1952-ben további tartás végett átvette őt a hírszerzés 

(ÁVH VIII. Főosztály), egy év elteltével azonban visszaadták az elhárításnak. 1954-ben 

kémkedés bűntettének vádjával eljárás indult ellene. 1954. június 24-én helyezték 

szabadlábra.

1951 1964 Magyarország Székesfehérv

ár

Bt-11 "Charpentier" Z-957 1966-1986 Az ügynök korábban az ÁVH-nál szolgált, később a katonai elhárítás, majd a BRFK 

VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága is beszervezte ügynöknek. Az együttműködés elől 

disszidált, élt Izraelben, Párizsban, majd New York-ban telepedett le. 1966-ban egy 

beutazás során felújították vele az operatív kapcsolatot. 1967-ben kizárták a hálózatból. 

BM III/I-1-a. A fedőnév helyesen: "Carpentier".

1966 1967 USA, Mo.
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5. Bt-12 "Arnold Péter" 10-

69675/1950

1950-1972 A titkos munkatárs feladata a tel-avivi magyar követségen belüli elhárítás, az izraeli 

magyar emigráció feltérképezése, valamint politikai, katonai és gazdasági 

helyzetjelentések adása volt. Munkáját nem megfelelően végezte, fennállt a 

dekonspirálódás veszélye, ezért áthelyezték a hágai Magyar Nagykövetségre, ahol 

tovább foglalkoztatták. Ezután Washingtonba került ügyvivőnek, itt a fő feladata a 

társadalmi kapcsolatokkal való foglalkozás és a kinti rezidentúra munkájának 

támogatása volt, többek között a hírszerző tisztek mozgásának legalizálása révén. 

Miután külügyminisztériumi szolgálatra osztották be, és hírszerző lehetősége megszűnt, 

kizárták a hálózatból. BM II/3-a.

1950.06.03 1964.02.18 USA, Hollandia, 

Izrael

Bt-13 "Vöcsök Tivadar" 10-

69262/1950

1949-1982 Az ügynököt anyagi alapon szervezték be, azzal a feladattal, hogy mint gépkocsivezető, 

igyekezzen a CIC-nél elhelyezkedni. Feladatát nem hajtotta végre, és a kapcsolat 

hamar megszakadt vele. BM III/I-2-b.

1950.09.11 1950.10.10 Ausztria, Linz

Bt-14 "Melinda" Z-220 1959-

1964;1972

"Melinda" 1960-1964 között a bécsi Magyar Nagykövetség konzuli osztályán 

adminisztrátorként dolgozott. 

1959 1964.05.19 Ausztria, Mo.

Bt-15 "Csordás János" 10-

69760/1950

1948, 1950-

1953

"Csordás János" fedőnevű ügynököt 1948 októberében szervezték be, amikor a  Vallás- 

és Közoktatásügyi Minisztérium útján féléves ösztöndíjban részesült. 1948 

decemberéig írt jelentéseket az olaszországi magyar emigrációról. 1952-ben, amikor 

ismételten felkeresték, az ügynök a további együttműködést megtagadta, ezért 1953-

ban kizárták a hálózatból.

1948 1953 Mo., Olaszo. Róma, 

Kecskemét, 

Budapest

6. Bt-16 "Bánhidi László" 10-

69853/1950

1950-1952, 

1964

"Bánhidi László" fedőnevű hálózati személy 1951-ben a berni kereskedelmi kirendeltség 

mellett működő Agroimpex irodavezetője volt. 1952-ben disszidált. 1950 augusztusában 

elvi alapon szervezték be hírszerzőnek. Feladata volt a Svájcban élő magyar emigráció 

körében felderítést végezni, valamint gazdasági információkat szerezni. Mivel az 

állambiztonság nem tartotta őszintének, a hálózatból kizárták.  

1950 1952 Mo., Svájc Bern

Bt-17 "Vasas Imre" 28-6128/50 1949-

1950;1952-

1954;1964

"Vasas Imre" fedőnevű ügynököt 1949. május 26-án szervezte be a HM Katonai 

Elhárító Főcsoportfőnöksége UDB-vonalra. Korábban az ügynök a jugoszláv 

hírszerzésnek dolgozott, a Kominform Jugoszláviára vonatkozó elítélő határozata után 

azonban a további kapcsolatot nem vállalta. A BM ÁVH Pécsi Osztálya ismételten 

beszervezte 1949 novemberében. Elhárítási vonalon foglalkoztatták kevés 

eredménnyel. 1950 nyarától az ügynököt pihentették. 1953-ban a BM hírszerzése 

átdobta őt a határon jugoszláviai konspiratív feladat végrehajtására. 1954 januárjában a 

vele való foglalkozást megszüntették. 1964-ben anyagait ismételten rendezték és 

irattározták.    

1953 1964 Mo., Jugoszlávia Pécs

Bt-18 "Bosnyák Béla" Z-525/62 1960-1964; 

1982

Az ügynök jogász végzettségű osztrák állampolgár volt, a Szövetségi Kancellári 

Hivatalban (Bundeskanzleramt) dolgozott köztisztviselőként.  Beszervezését  fokozatos 

alapon 1961 februárjában kezdte meg a BM III/I. bécsi rezidentúrája. Hálózati 

foglalkoztatása során tartói szerint értékes politikai-gazdasági információkat adott. A 

későbbiek során kiderült róla, hogy a román állambiztonsági szerveknek is dolgozik, 

ezért a BM megszüntette vele a kapcsolatot. 

1962.04.16 1963.02.28 Ausztria, Mo. Bécs

7. Bt-19 "Krasznai János" 10-69455/53 1953, 1964 "Krasznai János" fedőnevű ügynököt 1953 júliusában szervezte be a magyar hírszerzés 

(ÁVH VIII/1-d alosztálya) jugoszláv vonalra. Mivel az ügynök a Jugoszláviába települést 

végül nem vállalta, ezért a hálózatból néhány hónap után kizárták. 

1953 1964 Mo., Jugoszlávia
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Bt-20 "Szegfű" Z-595 1958; 1960; 

1962-1964

T-lakásgazda (Budapest, XI., Schönherz Zoltán u. 35. I. em. 4.) beszervezési dossziéja. 

Mivel a lakásgazda 1964-ben a Pártközpont függetlenített funkcionáriusa lett, ezért a 

hálózatból kizárták. 

1962 1964 Mo. Budapest

Bt-21 "Jákói Dénes" Z-701/64 1959, 1961, 

1964, 1966, 

1970; 1978, 

1983;(1994) 

"Jákói Dénes" fedőnevű jelöltet, aki közgazdászként dolgozott az Alumíniumipari 

Tervező Intézetben, sikertelenül próbálta meg beszervezni a hírszerzés. A jelölt erkölcsi 

okokból nem vállalta az együttműködést.   

1964.05.13 1964.05.15 Mo., Svájc

Bt-22 "Kőrösi Bori", 

"Trencsényi"

10-62835/50 1959-1964; 

1968; 1980; 

1985

"Kőrösi Bori"-t az ÁVH 1950. július 6-án szervezte be hazafias alapon. 1953-tól az albán 

követségen, 1956 szeptemberétől a vietnami nagykövetségen dolgozott mint francia 

tolmács. A forradalom alatt megszakadt vele a kapcsolat, anyaga megsemmisült. 1959-

ben került a Külkereskedelmi Minisztériumba, onnan a párizsi külkereskedelmi 

kirendeltségre gyors- és gépírónőnek, ahol újra felvették vele a kapcsolatot. A párizsi 

rezidentúra 1960 augusztusától "Trencsényi" fedőnéven titkos munkatársként 

foglalkoztatta tovább H-vonalon 1964 nyaráig, amikor lejárt párizsi kiküldetése. Ezt 

követően társadalmi kapcsolatként tartották nyilván.

1960 1964 Mo.,  Fro. Párizs

8. Bt-23 "Vadász" Z-500/62. 1957; 1959; 

1961-1964, 

1973; 1976;  

1984

"Vadász" fedőnevű titkos munkatárs 1959-től a Metrimpex Külkereskedelmi Vállalatnál 

mérnök-üzletkötőként dolgozott, 1962-ben lett a vállalat belgrádi irodájának vezetője. A 

BM III/I. ettől kezdve hírszerzőként foglalkoztatta jugoszláv gazdasági, ill. elhárítási 

vonalon.

1962.01.27 1964.12.29 Mo., Jugoszlávia

Bt-24 "Ikladiné" 10-68452 1959-1961, 

1963-1964

"Ikladiné" 1952 óta állt kapcsolatban a magyar állambiztonsági szervekkel. Dolgozott a 

kémelhárításnak, a belső reakció elhárításnak és a hírszerzésnek egyaránt. Utóbbi 

1960-ban vette át őt továbbfoglalkoztatásra az NSZK-ban tartózkodó veje és a lánya 

("Csendes" és "Horváth Éva" fedőnevű célszemély) feldolgozása céljából. Operatív 

lehetőségeinek csökkenése miatt 1962-től már alig foglalkoztatták, majd valószínűleg 

1964 áprilisában a hálózatból kizárták.

1959.02.23 1964.05.19 Mo., NSZK

Bt-25 "Bányász" Z-270/60 1959-1964 "Bányász" a magyar hírszerzés titkos munkatársaként eleinte kutató, majd 

tanulmányozó operatív hálózati munkát végzett a Buenos Aires-i magyar kereskedelmi 

kirendeltség fedése alatt. 1960 májusától dolgozott itt mint I. osztályú kereskedelmi 

titkár. 1963-ban a hálózatból kizárták. 

1960.07.25 1963.05.28 Argentína, Mo.

Bt-26 "Szőke Márta" 10-69194/52 1951-1953; 

1963

Olaszországi hírszerző ügynök beszervezési dossziéja (1952-1953). Az ügynök a római 

magyar kereskedelmi kirendeltség alkalmazottja volt.

1952.03.12 1953.08.18 Mo., Olaszo.

9. Bt-27 "Jogász" Z-529 (1938); 1945-

1946; 1956-

1964

"Jogász" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja. "Jogász"-t, aki budapesti ügyvéd 

volt, 1961-ben szervezte be a BM II/3. osztálya lojális alapon a "Puller" fedőnevű 

célszemélyre, az amerikai katonai hírszerzés NSZK-ban tevékenykedő ügynökére, aki 

az ő ügyvédi irodájában volt ügyvédjelölt 1946 és 1948 között. "Jogász" feladata volt 

"Puller" magyarországi rokonainak feldolgozása és esetleges kapcsolatfelvétel a 

célszeméllyel. Betegsége miatt 1964-ben a hálózatból kizárták.

1962.04.25 1964.05.19 Mo.
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Bt-28/2 "Aczél" 10-61077/2 1955; 1957-

1961; 1963-

1964

"Aczél" fedőnevű ügynök 1945-től nyomozóként a Belügyminisztériumban szolgált, 

1946-ban valutacsempészek megvesztegették. A BM állományából fegyelmivel 

elbocsátották és 19 és fél hónap börtönbüntetésre ítélték. Egyes adatok szerint 

büntetését nem kellett kitöltenie és amnesztiával szabadult 1948-ban, más adatok 

szerint büntetését meg sem kezdte. 1948-ban Ausztriába szökött, ahol - minthogy 

korábban birkózó volt - pankrátorként lépett fel. Rövid idő elteltével visszatért 

Magyarországra. Egyes információk szerint még börtönbüntetése alatt, 1948-ban 

szervezték be. Más adat szerint korábbi, magasrangú ÁVH-s tisztekkel való barátsága 

révén akkor került az állambiztonsági szervekkel kapcsolatba, amikor Ausztriából 

hazatért. 1948-ban rajtuk keresztül jelentett fel több HM-ben dolgozó tisztet, hogy a CIC-

nek dolgoznak. Kollmann Lászlót halálra, Kollmann Károlyt és Viza Ferencet 15 év, 

Tóth Józsefet 7 év szabadságvesztésre ítélték.

1955.11.12 1976.05.06 Amerikai Egyesült 

Államok, Ausztria

1955-ig a belső reakció vonalán foglalkoztatták, majd kivonták munkahelyéről, a 

Csepeli Vas-és Fémművektől, és kiképzése után egy öttagú, különleges 

ügynökcsoportba osztották be, melynek feladata többek között emberek Ausztriába való 

átcsempészése volt. Ennek érdekében 1956 tavaszán az ügynököt tévedésből a 

MAHART egyik olyan dunai hajójára helyezték matróznak, amely az Al-Duna felé ment, 

ezért megtagadta a szolgálatot, és az állambiztonsági szervek innen is kivonták. 1956-

ban több olyan börtönből kiszabadult forradalmár kereste a lakásán, akiknek korábbi 

elítélésében ügynöki tevékenységével közreműködött. Dekonspirálódása ellenére a 

különleges ügynökcsoport tovább működött. 1958-ban a Belügyminisztérium 

figyelmeztetésben részesítette a konspirációs szabályok be nem tartása miatt és 

megszakították vele a kapcsolatot azzal az utasítással, hogy igyekezzen eloszlatni a 

gyanút, hogy az állambiztonsági szervekkel kapcsolatban áll. Ez nem sikerült, így bár 

1960-ban ismét felvették vele a kapcsolatot, érdemi munkát az állambiztonsági szervek 

számára nem végzett, így 1964-ben kizárták a hálózatból.

Bt-29 "Obwald" Z-2375 1951-1954; 

1957, 1975- 

1977; 1979; 

1987

"Obwald" fedőnevű hálózati személy az 1970-es években a Mezőgazdasági és 

Élelmezésügyi Minisztériumnál (MÉM) főosztályvezető-helyettes és FAO kiküldött volt. 

1980-ban a FAO magyar nemzeti bizottságának főtitkára volt.

1975 1977 Mo., Olaszo. Róma

10. Bt-30 "Magyar Erzsébet" 10-69316/52 1952; 1955, 

1963

A magyar hírszerzés egyik argentínai ügynökének beszervezési dossziéja. Az 

ügynökkel, mielőtt megkezdhette volna tényleges ügynöki tevékenységét Buenos Aires-

ben, az ÁVH megszakította a kapcsolatot, mert vélt és ellenőrizetlen jugoszláv 

kapcsolatai miatt bizalmatlanok lettek vele szemben. 

1952 1952 Argentína, Mo.

Bt-31 "Futó József" 10-

69050/1951

1954;1964 A Szabadkán lakó ügynököt az ÁVH VIII. főosztálya 1951-ben szervezte be lakóhelyén 

elvégzendő hálózatépítési és hírszerzői munkára. Néhány csekély operatív értékkel bíró 

elvégzett feladatot követően nem jelentkezett többé, így megszakadt vele a kapcsolat. 

1954-ben és 1964-ben ismételten megkísérelték hollétének tisztázását, de ezek nem 

jártak eredménnyel, így anyagát irattározták.

1951.07.07 1964.06.20 Mo., Jugoszlávia Belgrád, 

Szabadka

Bt-32 "Padlósy Sándor" 10-

69158/1951

1953; 1961; 

1963

A hálózati személyt 1951-ben szervezte be a magyar hírszerzés levélcímtulajdonosnak. 

"Gábor Áron" fedőnevű ügynök használta a címet 1953-ig konspiratív célra. Miután 

"Padlósy Sándort" a munkahelyén párttitkárnak választották, ki kellett zárni a 

hálózatból. Anyagát 1963-ban irattározták. 

1951 1955 Mo.
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Bt-33 "Czigler Jenő" 10-

69463/1953

1951-1953; 

1957-1960; 

1962-1963; 

1969

"Czigler Jenő" fedőnevű hálózati személyt 1953-ban szervezte be az államvédelem elvi 

alapon külföldi elhárító és kutató munkára Bombay-be. 1957-től a hazai kémelhárítás, 

majd 1958-tól ismét a hírszerzés foglalkoztatta; ezúttal Irakban. 1962-ben visszaadták 

további tartásra a BM III/II-nek. 

1953.09.01 1963.03.25 Mo., India, Irak

11. Bt-34/2 "Debreceni Antal" 29-6070/2 1950; 1955-

1957; 1965

"Debreceni Antal" fedőnevű ügynököt, aki az FKgP-nek volt korábban tagja, 

kompromittáló adatok alapján 1950-ben szervezte be az ÁVH az NSZK-ban élő magyar 

politikai emigráció tagjai között végzendő hírszerző munkára. 1956-ban Ausztráliába (?) 

emigrált, ezt követően a hálózatból kizárták. BM III/I-2-c.

1950.10.04 1965.01.23 Mo., NSZK

Bt-35 "Hegyesi Béla" 10-69376/52 1952-1954; 

1964

"Hegyesi Béla" fedőnevű ügynököt 1952-ben szervezte be az ÁVH pressziós alapon 

egy "Szlavkó" fedőnevű másik ügynök konspiratív legendájának biztosítása céljából. 

Ezen túlmenően érdemleges hálózati munkát nem végzett. Alacsony műveltsége és 

csekély fokú hírszerző lehetősége miatt 1954-ben kizárták a hálózatból.  

1952 1964 Mo. Szeged

Bt-36 "Wagner Ottó" 10-

69251/1950

1947-1948; 

1950-1953; 

1963

"Wagner Ottót" 1947-ben szervezte be az ÁVO, elsősorban a Magyar Közösség egyes 

tagjainak megfigyelésére, akikkel korábban is kapcsolataban állt. Később egyházi 

vonalon is foglalkoztatták, mert jó barátja volt Zakar András érseki titkárnak és 

bejáratos volt Mindszenty bíboroshoz is. 1948-tól Bécsben végzett ügynöki hírszerző 

tevékenységet az ottani magyar politikai emigráció tagjai között. Együttműködéséért 

anyagi ellenszolgáltatásban is részesült. Mivel felmerült, hogy kapcsolatban állhat a 

francia titkosszolgálattal is, ezért 1951-ben az ÁVH megszakította vele a kapcsolatot és 

sikertelen kísérletet tett hazahozatalára. 1953-ban a hálózatból formálisan is kizárták. 

1948 1953 Ausztria, Mo. Bécs

Bt-37/2 "Babos" H-18791 1962-1964; 

1984

"Babos" fedőnevű hálózati személyt a magyar hírszerzés 1962 decemberében vette át 

a BM III/III-től továbbfoglalkoztatásra. "Babos" ekkor utazott ki Indiába egy magyar 

műszaki delegáció vezetőjeként egy biogázüzem felépítésének irányítására. Hálózati 

feladata elsősorban gazdasági, tudományos és politikai információk szerzése volt, de 

tartói hálózati munkáját eredménytelennek minősítették. 1964-ben visszaadták a belső 

reakció elleni elhárításnak.

1962.12.30 1964.12.10 Mo., India

Bt-38/2 "Babics" H-42509 1962; 1964-

1966; 1968-

1971; 1976; 

1978; 1986

"Babics" fedőnevű hálózati személyt 1964 augusztusában szervezte be a hírszerzés. A 

teheráni magyar kereskedelmi kirendeltség tanácsosaként végzett operatív hírszerzői 

és elhárítói munkát. 1971-től a BM III/III-4. osztálya vette át őt informátori minőségben 

újabb külföldi kiküldetéséig. 1964-től kezdve a BM III/II. T-lakásgazdaként (Bp. XII. Kis 

János altábornagy u. 84.) is foglalkoztatta. Tartói elégedettek voltak munkájával és az 

állambiztonsági szervekhez való viszonyával.

1970.04.07 1971.10.06 Mo.

12. Bt-39/2 "Dolgos" 36-6649 1964, 1966 "Dolgos", korábban "Lengyel János" fedőnevű titkos munkatársat kiterjedt 

franciaországi kapcsolatai és múltja miatt foglalkoztatták hírszerző munkára 

(fedőnévvel). A dosszié főként a párizsi kiküldetés elintézésével kapcsolatos iratokat 

tartalmaz, benne a titkos munkatárs jelentését célországbeli ismerőseiről.

1964.06.17 1964.12.18 Mo., Fro. Párizs

Bt-40 "Erdei Mária" 10-69337/52 

(H)

1952-1953; 

1958-1963

"Erdei Mária" fedőnevű hálózati személyt 1952-ben szervezte be az ÁVH informátornak. 

Ezt követően a római, majd 1958-tól az ankarai Magyar Nagykövetségen teljesített 

állandó szolgálatot és végzett operatív elhárítási hálózati munkát. 1962-ben tért haza, 

ezt követően a Külügyminisztériumban lett adminisztrátor. 1963-ban a hálózatból 

kizárták.

1952 1963 Mo., Olaszo., 

Törökország

Róma, 

Ankara, 

Budapest
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Bt-42/3 "Szamosvári 

Sándor"

10-69728(H) 1964-1966; 

1968

A hálózati személyt 1956-ban szervezték be gépkocsivezetői beosztásban, 1956-1959 

között a párizsi, 1964-1966 között pedig a Rio de Janeiro-i Magyar Nagykövetségen 

hálózati operatív feladatokra az elhárítás vonalán. A dosszié két filmnegatív felvételt is 

tartalmaz.

1956 1968 Mo.Brazília,  Fro. Budapest, 

Párizs, Rio 

de Janeiro

Bt-44 "Náray" Z-472/61 1957-1964; 

1981

"Náray" fedőnevű hálózati személyt egy Nyugaton élő disszidens értelmiségi, "Pálos", 

később "Fada" fedőnevű beszervezési jelölt körülményeinek felderítése céljából 

foglalkoztatták. Az ügynök "Pálos" sógora volt. 

1961 1963 Magyarország, 

Nagy-Britannia, 

Olaszország

Bt-45 "Murai Emil" 10-

69013/1950

1949-1951; 

1964

A hálózati személy jugoszláv állampolgár volt, 1949 szeptemberében a muraszombati 

UDB dobta át a határon propagandaanyagok terjesztése céljából, amit ő leadott a 

magyar határőröknek. Az ÁVH Szombathelyi Osztálya szervezte be és hasonló 

feladatokra vette igénybe őt. 1950-ben kizárták őt a hálózatból. A hálózati személy 

státusa "propaganda kapcsolat" volt. 

1950.09.08 1964.04.21 Mo., Jugoszlávia

Bt-46 "Kövesi Béla" Z-506/62 1961-1963; 

1972; 1980; 

1982

1962-ben szervezték be "Kövesi Bélá"-t hírszerzői munka végzésére francia vonalon, 

ehhez a Művelődési Minisztérium Párizsba akarta kiküldeni őt nyelvi lektorként. Mivel a 

fedőkiküldetés meghiúsult, a titkos munkatárs ténylegesen nem végzett hálózati 

munkát a BM számára. 1963-tól pihentették, 1972-ben formálisan is kizárták a 

hálózatból. 

1962 1963 Mo., Fro., 

13. Bt-48 "Varga Dezső" Z-528/62 1960-1964; 

1967

"Varga Dezső" ügynököt 1961 májusában szervezte be  hálózati személynek a BM II/3. 

osztálya (hírszerzés) egy NSZK-ban tartózkodó megfigyelt célszemély, "Mansfield" 

tanulmányozására. Az ügynök a későbbiekben is "Mansfield" magyarországi 

hozzátartozóiról és kapcsolatairól jelentett. 1964-ben a hálózatból kizárták, miután 

teljesítette a megszabott operatív feladatait, más ügyekben pedig nem tudták 

foglalkoztatni. 1967-ben felújították vele a kapcsolatot.

1962 1967 Mo., NSZK

Bt-49 "Perstein Ilonka" 10-69457/53 1953-1963 Az ügynököt anyagi alapon szervezték be, feladata levelek továbbítása lett volna a 

svájci rezidentúra részére. Találkozót azonban nem tartottak vele, ezért operatív 

munkát nem végzett. ÁVH III/4.; BM III/I-2-b.

1953 1955 Svájc

Bt-50 "Nemes" H-14149 1957-1961; 

1964-1965

"Nemes" fedőnevű ügynök 1956 előtt is kapcsolatban az állambiztonsági szervekkel, az 

erre vonatkozó anyagai a forradalom során elvesztek. 1957-ben hazafias alapon újra 

beszervezték. A MAHART alkalmazottjaként hajós szolgálati útlevéllel sokat utazott a 

Dunán, főként az al-dunai szakaszon, de Ausztriába és az NSZK-ba is. 1961-ig inkább 

közlekedési szabotázs-elhárítási vonalon foglalkoztatták, 1960 őszén dolgozott először 

a hírszerzésnek, akkor egy konspirált dezinformatív levelet és csomagot kellett volna 

eljuttatnia Regensburgba, egy ottani kémgyanús személynek. 1961 nyarán fomálisan is 

átvette őt a BM II/3. osztálya továbbfoglalkoztatásra. Mivel hamarosan parti szolgálatra 

osztották be, ezért hírszerző lehetőségei megszűntek. A BM operatív ténykedését nem 

értékelte igazán eredményesnek, 1961 után gyakorlatilag nem végzett hálózati munkát. 

1964-ben formálisan is kizárták a hálózatból.    

1957 1964 Ausztria, Mo., 

NSZK

Bt-51 "Peéri" 10-60447/50 1950-1952; 

1959-1964; 

1985

Fenti fedőnevű hálózati személyt, aki képzett kereskedelmi szakember volt, 1959 és 

1963 között foglalkoztatta a magyar hírszerzés a berni magyar kereskedelmi 

kirendeltségen külképviseleti elhárítási vonalon, ill. alkalmas beszervezési jelöltek 

kiválasztása céljából tippkutatásra. 1963-ban szolgálatilag hazatért Svájcból, ezt 

követően a BM III/II. foglalkoztatta tovább.

1960.01.20 1964.01.24 Mo., Svájc, NSZK
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Bt-52 "Budai" Z-431/61 1959-1963 "Budai" fedőnevű K-lakás (Budapest, XII. ker., Zugligeti u. 8. I.em. 3.) beszervezési 

dossziéja. A lakást 1958 és 1961 között használta a BM II/3. osztálya (hírszerzés). Egy 

külügyi szolgálatot teljesítő fiktív személyen mint főbérlőn keresztül oldották meg a 

fedését, "családtagként" az egyik BM tiszt lakott ott szintén fedéssel.  

1961.03.31 1962.10.10 Mo. Budapest

Bt-53 "Gábor Anna" 10-

69167/1952

1949-1953; 

1963

Az ÁVH VIII/2. osztálya nyitotta a dossziét. Az ügynök Uruguayban élő magyar újságíró, 

a helyi újságíró szövetség választmányának tagja volt. 1951-ben szervezte be az ÁVH 

X/3. osztálya (hírszerzés), mivel ekkoriban kapcsolatban állt a brazíliai magyar 

külkereskedelmi kirendeltséggel és a magyar válallatok hirdetéseinek elhelyezését 

végezte az uruguay-i lapokban. Kapcsolattartási és személyi problémák miatt a 

hálózatból 1953-ben kizárták.

1952 1953 Argentína, Mo., 

Brazília

Montevideo

14. Bt-54 "Tóvári István" 10-69298 1950; 1952 "Tóvári István" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja. Az ügynök Ausztriában élt, és 

magyarországi hazatérése reményében vállalta, hogy az ausztriai magyar emigrációról, 

a fürstenfeldi FSS-ről ad jelentéseket. 1949-ben szervezték be, 1952-ben zárták ki a 

hálózatból. ÁVH I/5., BM VIII/3.

1950.09.09 1952.08.26 Ausztria 

Bt-56 "Szilasi" Z-439 1959-1966 "Szilasi"-t utazó ügynökként foglalkoztatták, kiutazásai alkalmával ellenséges 

objektumok, címek ellenőrzésével, vizuális felderítésével bízták meg. A beosztásában 

bekövetkező változások miatt ilyen irányú lehetőségei megszűntek, ezért kizárták a 

hálózatból. BM II/3-c és III/I-2-e.

1961.05.05 1966.05.09 Ausztria, ,NSZK

Bt-57 "Keserű Antal" 10-69141 1951-1953; 

1964

"Keserű Antal" fedőnevű ügynököt Olaszországban élő testvére tanulmányozása 

kapcsán szervezték be. ÁVH VIII/3.

1951.10.03 1953.08.10 Olaszország

Bt-59/2 "West Viktor" 22-6253/2 1956-1964 "West Viktor", korábban "Révész" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja. Az ügynök 

a Szabad Európa Rádió (SZER) munkatársa volt. 

Az agronómusként dolgozó "Révész"-t 1950-ben szervezték be. 1954-ben Bécsbe 

telepítették, előbb a SZER bécsi kirendeltségén, majd a  müncheni központjában 

dolgozott, 1957-ben a gazdasági rovat vezetője volt. Ekkor a BM II/3. osztálya 

foglalkoztatta. Tartótisztjei értékelése szerint értékes jelentéseket adott a Szabad 

Európa Rádióról.

1952.01.11 1964.01.13 Ausztria, NSZK

15. Bt-59/3 "West Viktor" 22-6253/3 1963-1982  "West Viktor", korábban "Révész" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja. Az ügynök 

a Szabad Európa Rádió (SZER) munkatársa volt. 

Az agronómusként dolgozó "Révész"-t 1950-ben szervezték be. 1954-ben Bécsbe 

telepítették, előbb a SZER bécsi kirendeltségén, majd a  müncheni központjában 

dolgozott, 1957-ben a gazdasági rovat vezetője volt. Ekkor a BM II/3. osztálya 

foglalkoztatta. Tartótisztjei értékelése szerint értékes jelentéseket adott a Szabad 

Európa Rádióról. 1959-ig rendszeresen tartották vele a kapcsolatot, ezt követően 1965-

ös kizárásáig az ügynök folyamatosan próbált elszakadni az állambiztonsági szervektől. 

BM III/I 2.

1952 1966 Ausztria, NSZK

Bt-60 "Pilger" Z-615 1963-1964, 

1980

Az osztrák-magyar kettős állampolgárságú "Pilger" fedőnevű titkos munkatárs 

beszervezési dossziéja. "Pilger"-t , aki 1951-től a Csepel Vas- és Fémműveknél 

dolgozott, egy Magyarországon dolgozó angol kohómérnök megfigyelése kapcsán 

foglalkoztatták. BM III/I-4-f.

1963 1965 Ausztria, Mo.

16. Bt-61 "Meszes Viktor" 10-69112 1951-1953; 

1963; 1966; 

1982

"Meszes Viktor" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja. "Meszes Viktor" 1948-ban 

disszidált Ausztriába, majd onnan Franciaországba került. Az Magyar Harcosok Bajtársi 

Közössége megbízásából visszatért 1951-ben. Az ÁVH letartóztatta, beszervezték, 

majd kémfeladattal Franciaországba küldték. Itt beszervezését elárulta, majd eltűnt a 

hírszerzés látóköréből. ÁVH-VIII/4.

1951 1953 Ausztria, Mo., 

Fro. 
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Bt-62 "Darázs Károly" 10-69306 1952-1964 "Darázs Károly" fedőnevű ügynök 1940-től 1944-ig a csendőrségnél szolgált, utolsó 

rangfokozata főhadnagy volt. 1952-ben szervezte be az ÁVH VIII/1. osztálya, hogy 

Jugoszláviába telepítsék. 1953-ban alkalmatlanság miatt kizárták a hálózatból.

1952 1955 Mo., Jugoszlávia

Bt-63/2 "Lala J" 10-69635/2 1946-1965 "Pataki Ferenc", később "Lala J." vagy "Lala I." fedőnevű ügynök 1945. január 13-án 

szovjet hadsereg segítségével részt vett a Budai Rendőrség létrehozásában, majd a 

Budapesti Főkapitányság (BFK) XI. kerületi Rendőrkapitányságának politikai nyomozója 

volt. 1946-47-ben a BFK Politikai Rendészeti Osztályán dolgozott. 1955-ben szervezte 

be a BM II/5. osztálya, hogy hazai kiképzése után Svájcba telepítsék, ahol szüleinek 

több vedéglője is volt. Ez 1956 novemberében megtörtént, de a magyar állambiztonsági 

szervekkel nem tartotta a kapcsolatot egy 1959-es feljegyzés szerint. 1962-ben vették 

fel vele ismét a kapcsolatot. Feladata szülei nyugat-németországi, Frankfurt am Main-i 

vendéglőjének átvétele lett volna, amely a magyar emigráció találkozóhelye volt. Ezt 

nem hajtotta végre. 1965-ben kizárták a hálózatból. 1966-ban hazatért Magyarországra. 

1966-ban rendőrhatósági figyelmeztetésben részesítették, mert többeknek beszélt az 

állambiztonsági szervekhez fűződő kapcsolatáról.

1955 1965 Ausztria, Svájc, 

Német Szövetségi 

Köztársaság

17. Bt-63/3 "Lala J" 10-69635/3 1955-1970 "Pataki Ferenc", később "Lala J." vagy "Lala I." fedőnevű ügynök 1945. január 13-án 

szovjet hadsereg segítségével részt vett a Budai Rendőrség létrehozásában, majd a 

Budapesti Főkapitányság (BFK) XI. kerületi Rendőrkapitányságának politikai nyomozója 

volt. 1946-47-ben a BFK Politikai Rendészeti Osztályán dolgozott. 1955-ben szervezte 

be a BM II/5. osztálya, hogy hazai kiképzése után Svájcba telepítsék, ahol szüleinek 

több vedéglője is volt. Ez 1956 novemberében megtörtént, de a magyar állambiztonsági 

szervekkel nem tartotta a kapcsolatot egy 1959-es feljegyzés szerint. A dosszié 3. 

kötete szerint 1962-ben vették fel vele ismét a kapcsolatot. Feladata szülei nyugat-

németországi, Frankfurt am Main-i vendéglőjének átvétele lett volna, amely a magyar 

emigráció találkozóhelye volt. Ezt nem hajtotta végre. 1965-ben kizárták a hálózatból. 

1966-ban hazatért Magyarországra. 1966-ban rendőrhatósági figyelmeztetésben 

részesítették, mert többeknek beszélt az állambiztonsági szervekhez fűződő 

kapcsolatáról.

1955 1971 Ausztria, Svájc, 

Német Szövetségi 

Köztársaság

Bt-64 "Somogyi Anna" H-9648 1959-1965 "Somogyi Anna" fedőnevű informátor beszervezési dossziéja. "Somogyi Anna" a 

budapesti brit konzul szobalányaként és sofőrjeként dolgozott, amikor 1955-ben 

beszervezték. A brit konzul távozása után ő is Nyugatra, előbb Belgiumba, majd 

Olaszországba távozott. BM II/2-b.

1957 1965 Magyarország, 

Nagy-Britannia, 

Olaszország

Bt-65 "Viola Magda" 10-69255 1950-1954; 

1964-1964

"Viola Magda" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja. 1948-ban szervezte be a HM 

Katonapolitikai Osztálya, 1949-ben Ausztriába telepítették, ahol dekonspirálódott, majd 

Kanadába vándorolt ki.

1950 1964 Ausztria, 

Magyarország, 

Kanada

18. Bt-66 "Csaba Júlia" 10-69802 1950-1953; 

1963

"Csaba Júlia" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja. Táncosnőként dolgozott, 1949-

ben Olaszországba utazott, ekkor szervezték be. Olaszországból kivándorolt Dél-

Amerikába és kizárták a hálózatból. ÁVH VIII/3. és VIII/2.

1950 1953 Magyarország, 

Olaszország

Bt-67 "Farkas Ibolya" Z-172 1959-1986 A titkos munkatársat a bécsi külképviseleten elhárító munkára szervezték be. Feladata 

a követség női dolgozóinak ellenőrzése volt. Miután a Külügyminisztériumba helyezték 

át, hírszerző lehetősége megszűnt, munkájára a BM III/II. sem tartott igényt, ezért 

anyagát irattározták. BM II/3.

1959 1964 Ausztria, Bécs

3.2.1. Bt-dossziék   (1902) 1945-1990 (2003) 9/177



R.e. 

(d.)
Ikt. sz. Tárgy

Nyitó 

/Hálózati/ 

szám

Irat évköre Kivonat Ország Település
Dosszié nyitása-

zárása

Bt-68/1 "Tudós István" 10-69225/1 1949-1975; 

1981

"Tudós István" fedőnevű titkos munkatárs beszervezési dossziéja. "Tudós István" 

külkereskedőként dolgozott és 1950 és 1975 között volt tagja a hálózatnak. BM III/I-3-j.

1970 1975 Magyarország, 

Franciaország, 

Románia

Bt-68/2 "Cseppkő" fn. T-

lakás

10-69225 1968-1971; 

1981

"Tudós István" fedőnevű titkos munkatárs "Cseppkő" fedőnevű T-lakásának (Bp. VI. 

Székely B. utca 12.) iratai. BM III/I-3-j.

1968 1971 Magyarország Budapest

19. Bt-69 "Dávid József" 10-69707 1952; 1964 "Dávid József" fedőnevű ügynök 1950-ben Izraelbe vándorolt ki. Utazása előtt szervezte 

be az ÁVH. Jelentést nem adott. 1952-ben kizárták a hálózatból.

1950 1952 Magyarország, 

Izrael

Bt-70 "Tabi Ervin" 10-

69206/1950

1948; 1950-

1952; 1954; 

1964;

A bécsi, majd a londoni magyar követség egyik diplomatájának beszervezési dossziéja. 

Diplomáciai pályafutásának és disszidálása körülményeinek leírását tartalmazza a 

dosszié.

1950.09.18 1952.09.07 Ausztria, Mo., 

Nagy-Britannia 

Budapest, 

Bécs, London

Bt-71 "Wald Dénes" 10-69246 1950-1951; 

1955; 1960; 

1963

"Wald Dénes" fedőnevű ügynököt 1948-ban szervezte be és telepítette Salzburgba a 

HM Katonapolitikai Osztálya. Feladata az volt, hogy beépüljön Vasváry József 

altábornagy mellé, illetve egy emigráns szervezetbe. Az ABC vezetőségi tagja lett. 1950-

ben egy hozzá küldött futár lebukott, őt magát pedig a CIC őrizetbe vette. Szabadulása 

után ismeretlen helyre távozott.

1950 1951 Ausztria, 

Magyarország

Bt-72 "Toronyi", "Zileri 

Ábrám"

10-69610 1954-1973; 

1988

Az osztrák állampolgárságú "Toronyi", illetve "Lelkes Béla" és "Zilleri Ábrám" fedőnevű 

hálózati személy iratai. 1954 és 1965 között a magyar politikai emigrációról és az 

egyházi vonalról jelentett.

1955 1965 Ausztria, 

Magyarország, 

Franciaország

20. Bt-73 "Gáspár" Z-434 1961-1965 "Gáspár" fedőnevű titkos munkatársat 1961-ben szervezte be a BM II/3-h alosztálya. 

1961-től a belgrádi kereskedelmi kirendeltség II. titkára volt. 1964-ben kizárták  a 

hálózatból.

1961 1965 Jugoszlávia

Bt-74 "Márkó" 10-69152 1951-1964 "Markó" fedőnevű ügynököt 1951 szeptemberében szervezték be jugoszláviai 

hírszerzőmunka végzésére. A kapcsolattartrás során az ügynök lényeges 

információkkal nem szolgált, mivel attól félt, hogy az UDB lebuktatja.

1951.11.27 1953.07.10 Mo., Jugoszlávia

Bt-75 "Wohner Ilse" 10-69238 1950; 1956; 

1963; 1982

"Wohner Ilse" fedőnevű ügynököt a HM Katonapolitikai Osztálya szervezte be 1948-ban 

francia területre, de feladatát nem hajtotta végre, ezért 1951-ben a hálózatból kizárták.

1950 1951 Mo., Fro. 

Bt-76 "Uzsoki" Z-1256 1959; 1965; 

1969-1973; 

1978

A hálózati személy 1951-től a Ferunion Külkereskedelmi Vállalatnál dolgozott, 1969-ben 

osztályvezetői beosztásban. 1961-1965 között a görögországi Magyar Kereskedelmi 

Kirendeltségen volt kereskedelmi tanácsos. 1969. július 30-tól a Mexikói Kereskedelmi 

Iroda vezetőjévé nevezték ki, ekkor a hírszerzés "Uzsoki" fedőnéven titkos 

munkatársként beszervezte. 1973-ban visszatért kiküldetéséből, ezzel hírszerző 

lehetőségei megszűntek, őt pedig kizárták a hálózatból. BM III/I-2-F., BM III/I-11.

1970 1974 Mo., Mexikó

Bt-77 "Barna János" 10-

69027/1951

1949-1964 Az ügynöknek a washingtoni Magyar Nagykövetségen belüli elhárítás és a hírszerzésre 

alkalmas személyek felderítése volt a feladata. Később Izraelbe helyezték, ahol az 

általános hírszerző feladatok mellett az ÁVH számára érdekes személyek 

tanulmányozásával bízták meg. 1953-ban feljelentés érkezett ellene, hogy 1944-45-ben 

állítólag a Prónay-különítmény tagja volt, a vád nem igazolódott, de mint 

megbízhatatlant kizárták a hálózatból. 1959-ben felújították vele a kapcsolatot, 

Kairóban kapcsolatok kiépítésével és információszerzéssel bízták meg. 1961-ben 2 

éves pártfőiskolára küldték, ezért megszakították vele a kapcsolatot. ÁVH X/3., BM II/3.

1951.03.14 1955.01.27 USA, Egyiptom, 

Izrael

Washington, 

Tel Aviv, 

Kairó
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21. Bt-78 "Mérő Márton" Z-613 1962-1964; 

1967-1972; 

1980-1981

A hálózati személy 1956-ban Moszkvában szerzett főiskolai oklevelet. Ezt követően 

előbb üzletkötőként helyezkedett el külkereskedelmi vállalatoknál, majd 1963 elején a 

Külkereskedelmi Minisztériumba került és rövidesen a Iraki Magyar Kereskedelmi 

Kirendeltségre helyezték adminisztratív munkakörbe. Ekkor szervezte be a hírszerzés 

"Mérő Márton" fedőnéven titkos munkatársként. A hálózati személlyel 1962 elején a 

katonai hírszerzés is foglalkozott. 1963 nyarán a washingtoni Magyar Kereskedelmi 

Kirendeltségre helyezték át, szintén adminisztratív beosztásba, ahonnan 1965-ben tért 

haza. Mivel 1963 novemberében feleségül ment egy másik hálózati személyhez, 1964-

ben a hírszerzés a pihentetéséről döntött. Ezt többször fenntartották, végül 1981-ben 

zárták ki a hálózatból. BM III/I-4-H., BM III/I-11., BM III/II-4-b., MNVK 2. 

Csoportfőnökség 5. Osztály.

1905.05.16 1905.05.17 Mo., USA

Bt-79 "Almási Dezső" 10-69854 1949-1954; 

1963; 1982

"Almási Dezső" fedőnevű ügynököt Svájcban szervezték be, emigrációs vonalra, majd a 

kapcsolat megszakadt, mert kivándorolt Ausztráliába.

1949 1955 Ausztrália, Mo., 

Svájc

Bt-80 "Hódi László" Z-927 1966-1968; 

1972-1975

A hálózati személy 1951-től gépkocsivezetőként dolgozott, 1955-ig a Belső 

Karhatalomnál, 1963-tól pedig a Külügyminisztériumban. 1964 őszén a Szíriai Magyar 

Nagykövetségre helyezték át. 1966-ban a hírszerzés "Hódi László" fedőnéven titkos 

munkatársként beszervezte. 1968-ban visszatért Magyarországra, ekkortól pihentették, 

1972-ben pedig kizárták. BM III/I-4-H., BM III/I-11-A.

1966 1969 Mo., Szíria

Bt-81 "Vári Imre" 10-69014 1950-1951; 

1964

Az ügynököt elvi alapon szervezték be, majd a kapcsolat vele megszakadt, mert 

Jugoszláviából nem jelentkezett.

1950 1951 Mo., Jugoszlávia

Bt-82 "Erika Bandl" 10-

63094/1950

1949-1953 "Erika Bandl" beszervezése, felkészítése, kiképzése az ügynöki munkára, jelentések a 

vele való találkozásokról.

1950 1953 Ausztria, Mo., 

Svédország

Bt-83 "Markos Józsefné" 10-69025 1950-1952; 

1963

"Markos Józsefné" fedőnevű ügynök beszervezésével, foglalkoztatásával, majd 

kizárásával kapcsolatos iratok.

1951 1952 Ausztria, Mo.

22. Bt-84 "Tanítónő" Z-1200 1968-1972; 

1981

"Tanítónő" fedőnevű levélcímtulajdonos foglalkoztatásával kapcsolatos iratok. 1970 1972 Mo.

Bt-85 "Tiroli Gáspár" 10-69217 1957-1966; 

1982

"Tiroli Gáspár" fedőnevű ügynököt az angliai emigrációra akarták foglalkoztatni. 1950 1966 Nagy-Britannia

Bt-86 "Abu-Kair" 10-69318/52 1952-1953; 

1964; 1982

A hálózati személy libanoni kereskedő volt, aki 1951-től a Metalimpex Külkereskedelmi 

Vállalattal állt kapcsolatban. Jugoszláv üzleti kapcsolatai miatt szervezte be a 

hírszerzés 1952-ben "Abu-Kair" fedőnéven ügynöknek, hogy jugoszláv vonalon 

foglalkoztassák. A dossziét 1953-ben zárták le és irattározták, a hálózati személy 

kizárásának ténye nem állapítható meg. 1964-ben és 1982-ben a hírszerzés úgy 

értékelte, hogy "Abu-Kair" nem hajtotta végre a feladatait. A dosszié jelentős 

mennyiségű, a hálózati személyről készült megfigyelési anyagot tartalmaz. A 

dossziéhoz több, a hálózati személyre és feladataira nem vonatkozó, többségében a 

hírszerzés által 1952-1953 folyamán megrendelt operatív anyagot 

(környezettanulmányokat, kérdőjegyeket stb.) is csatoltak. (257-291., 308-329., 339-

353. p.) ÁVH VIII/1., ÁVH I/3-e., ÁVH IIII/1-b., BM III/I-4-H., BM III/I-11.

1952 1953 Libanon, Mo., 

Jugoszlávia

Bt-87 "Talk" Z-733/64 1964-1965 A titkos munkatárs Párizsban egy híradástechnikai cégnél dolgozott mérnökként. 

Műszaki és tudományos hírszerző feladatokkal szervezték be, a beszervezést követő 

három hónap elteltével azonban állását felmondva hirtelen hazatért. BM III/I-4-f.

1964.09.18 Fro. Párizs
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23. Bt-88 "Dévai Jánosné" 10-69109 1951-1953; 

1963

"Dévai Jánosné" fedőnevű ügynök a párizsi magyar követségen dolgozott. 1951 1953 Mo., Fro.

Bt-89 "Alt Sándor" 10-69440 1953, 1964 "Alt Sándor" fedőnevű ügynököt jugoszláv vonalra szervezték be, de dekonspirálódott. 1953 1955 Mo., Jugoszlávia

 Bt-90 "Flame" 

("Seregélyi")

Z-1377 1950-1951; 

1956; 1968-

1974

A beszervezett hálózati személy újságíró volt. United Press International (UPI) 

rezidentura. BM III/I-9.

1970.01.05 1973.02.16 USA, Mo.

24. Bt-91 "Fertői", "Fairfield" Z-443/61 1961-1972 Az ügynököt bátyja segítségével szervezték be, azzal a feladattal, hogy a felső-ausztriai 

kirchdorfi járás területén élő idegen állampolgárokról, főleg magyar disszidensekről, 

valamint az ausztriai idegenrendészet működéséről jelentsen. Érdemi munkát nem 

végzett. A dosszié a beszervezéssel kapcsolatos gazdag iratanyagot, közte 

magnószalagokat tartalmaz. BM II/3. és III/I-2.

1961 1972 Ausztria Bécs, Linz, 

Kirchdorf

Bt-93/1 "Balogh Mária" 10-60479 1957-1970 "Balogh Mária" fedőnevű ügynök külkereskedőként dolgozott, az állambiztonsági 

szervekkel 1948-tól állt kapcsolatban.Több országban is dolgozott kereskedelmi 

kirendeltségeken. 1970-ben zárták ki a hálózatból. BM III/I-2-f.

1970 1971 Mo., Spanyolo.

Bt-93/2 "Balogh Mária" 10-69479 1962-1966 T-lakás tulajdonos (Bp. VIII. Makarenkó u. 4.) iratai. 1962 1965 Mo. Budapest

Bt-94 "Wertheimer Valter" 10-69271 1949-1953; 

1963; 1982

"Wertheimer Valter" fedőnevű ügynök osztrák állampogár volt. 1950 1951 Ausztria, Mo.

Bt-97 "Ajtai Sándor" 10-69384 1952-1954; 

1964

"Ajtai Sándor" fedőnevű ügynök beszervezésével, foglalkoztatásával, majd kizárásával 

kapcsolatos iratok.

1952 1955 Mo.

25. Bt-98 "Prohászka Ottokár" 10-69007 1949-1950 Az ügynököt 1949-ben szervezték be a HM Katonai Elhárítás Főcsoportfőnökségén és 

levélcímtulajdonosként ("postaláda") alkalmazták. 1950-ben kizárták.

1949 1964.11.03 Ausztria, Mo.

Bt-100 "Pártosi" Z-827 1965-1966 "Pártosi" fedőnevű titkos munkatársat mezőgazdasági attasénak akarták kiküldeni 

Washingtonba, de ez a Külügyminisztérium ellenállása miatt meghiúsult. BM III/I-4-f.

1965 1966 USA, Mo.

Bt-101 "Tanító" Z-468/61 1961-1964 A hálózati személy Csőváron volt tanítónő. A vele levelezésben álló, az Egyesült 

Államokba férjhez ment barátnője/barátnői (operatív fedőnéven "Stanleyné" és 

"Banchetné") miatt szervezte be a hírszerzés 1961-ben "Tanító" fedőnéven ügynöknek. 

1964-ben a hírszerzés már nem tudta felhasználni, és mivel a Győr-Sopron Megyei 

Rendőrkapitányság kémelhárítása sem akarta átvenni, kizárták a hálózatból. BM II/3-A.

1961 1964 USA, Mo.

Bt-102 "Wieder József" 10-69275 1950, 1963 "Wieder József" fedőnevű ügynököt 1949-ben szervezték be, majd 1950-ben kizárták, 

mert nem sikerült kapcsolatot tartani vele.

1950 1950 Ausztria, Mo.

Bt-103 "Weisner Otto" 10-69236 1950-1952, 

1963

"Weisner Otto" fedőnevű osztrák vasutast futárnak szervezték be, az ausztriai szovjet 

hatóságok letartóztatták mint amerikai és francia ügynököt, ezért kizárták a hálózatból.

1950 1952 Ausztria, Mo., 

SZU

Bt-104 "Bánrévi Imre" Z-708 1964-1965; 

1974-1975

"Bánrévi Imre" fedőnevű célszemély meghiúsult beszervezésének iratai. 1964 1965 Mo.

Bt-105 "Csongrádi Jenő" 10-69191 1952-1953; 

1964

"Csongrádi Jenő" fedőnevű ügynököt jugoszláv vonalra szervezték be, majd 

alkalmatlanság és megbízhatatlanság miatt kizárták.

1952 1952 Mo., Jugoszlávia

Bt-106 "Kálmán István" Z-449 1960-1972 "Kálmán István" fedőnevű ügynök a bagdadi nagykövetségen távírászként dolgozott. 1961 1972 Mo., Irak
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26. Bt-107 "Somorjai" Z-450/61 1961-1965 A hálózati személy 1954-től a Technoimpex üzletkötője volt, 1961-1965 között előbb a 

burmai (mianmari), majd a kalkuttai kereskedelmi kirendeltségre helyezték át. 1961-ben 

szervezte be a hírszerzés "Somorjai" fedőnéven titkos munkatársként. A hírszerzés 

értékelése szerint operatív munkát nem végzett és nem is volt együttműködő. 1965-ben 

hazatért, ekkor kizárták a hálózatból. BM II/3-H.

1961 1965 Burma, India, 

Magyarország

Bt-108 "Pázsitos" Z-1954 1972-1973; 

1978

A hálózati személy testnevelés-filozófia szakos tanár, 1969-79-ig a Magyar 

Testnevelési és Sportszövetség győri elnöke volt. A korcsolyapálya épületének egyik 

hivatalos irodáját a Győr-Sopron Megyei Rendőrfőkapitányság III/I. alosztálya T-

lakásnak szemelte ki, és lakásgazdaként őt szervezték be 1972-ben hazafias alapon, 

"Pázsitos" fedőnéven (Bt-108)  A következő évben az épületet bontásra ítélték, így 

1973-ban kizárták a hálózatból azzal, hogy esetenként továbbra is segíti a BM 

munkáját.

1972 1973 Mo. Győr

Bt-109 "Toulouse" Z-696 1958-1968; 

1977

A hálózati személy 1943-ben munkaszolgálatosként szovjet hadifogságba került, 1944 

végén a II. Ukrán Front elhárító szerve, 1945 elején pedig Péter Gábor mellett volt 

tolmács. Ezt követően a katonai elhárításnál, illetve hírszerzésnél szolgált alezredesi 

rendfokozatban. 1953 első felében vizsgálati fogságban volt, majd a Begyűjtési és 

Szállítási Vállalat igazgatója lett. 1956-ban elhagyta az országot és Kanadában 

telepedett le. A hírszerzés 1962-ben kezdett vele foglalkozni "Toulouse" fedőnéven 

célszemélyként. 1963-ban a washingtoni rezidentúra felvette vele a kapcsolatot, de 

nem sikerült beszervezni. 1967-ben újra foglalkozni akartak vele, de a beszervezési 

terveket ismerő Bernát Ernő operatív tiszt külföldre távozása miatt az ügyet lezárták. A 

dosszié jelentős mennyiségű K-ellenőrzésből származó anyagot is tartalmaz. BM III/I-1-

A.

1964 1968 USA, Mo., 

Kanada 

27. Bt-111/1 "Mátraházi" Z-306/1 1960-1969 "Mátraházi" 1949-ben tért vissza a franciaországi emigrációból. 1961. május 27-től 

hosszabb tanulmányútra megy Párizsba. Az itt élő magyarokról és velük kapcsolatban 

álló franciákról ad jelentést. Jelentéseit az állambiztonság nem tartotta megfelelőnek, 

ezért fokozott ellenőrzésére tesznek javaslatot. Az ügynök 1964. január 3-án kérelmezi 

a szolgálattól a felmentését. BM II/3-e.

1960.11.15 1967.03.21 Mo., Fro. 

Bt-111/2 "Mátraházi" Z-306/2 1960-1967; 

1982

"Mátraházi" 1949-ben tért vissza a franciaországi emigrációból. 1961. május 27-től 

hosszabb tanulmányútra megy Párizsba. Az itt élő magyarokról és velük kapcsolatban 

álló franciákról ad jelentést. Jelentéseit az állambiztonság nem tartotta megfelelőnek, 

ezért fokozott ellenőrzésére tesznek javaslatot. Az ügynök 1964. január 3-án kérelmezi 

a szolgálattól a felmentését. BM III/I-d.

1960.11.15 1968.11.21 Mo., Fro.

Bt-111/3 "Cserhát" fn T-lakás Z-306 1962-1964; 

1969-

"Mátraházi" fedőnevű ügynök franciaországi kiküldetése idején felajánlotta a 

szerveknek, hogy a Gellérthegyi úton lévő otthonát találkozási lakásként (T-lakásként) 

használják. Az állambiztonság "Cserhát" fedőnéven vette igénybe az ingatlant.

1960 1964 Magyarország Budapest

28. Bt-112 "Lőrincz" 10-68024 1959-1964 "Lőrincz" fedőnevű ügynököt 1952-ben szervezte be az ipari elhárítás, az 1954-ben 

megszakadt kapcsolatot 1959-ben újította fel a hírszerzés. Lőrincz 1961-től a genfi 

magyar ENSZ-misszió követségi titkáraként dolgozott, miután érdemi információt nem 

szállított, 1964-ben alkalmatlanként kizárták a hálózatból.

1960.02.05 1964.09.29 Mo., Nagy-

Britannia, Svájc

Bt-113 "Tolnai Géza" 10-69294 1949-1953; 

1982

"Tolnai Géza" fedőnevű ügynök bécsi beszervezésével, foglalkoztatásával és 

kizárásával kapcsolatos iratok.

1950 1952 Ausztria, 

Bt-114 "Tolvaj Lászlóné" 10-69293 1950-1952; 

1963; 1982

"Tolvaj Lászlóné" fedőnevű ügynök Ausztriából érkezett Magyarországra, beszervezték, 

majd visszatért Ausztriába és a kapcsolat megszakadt vele.

1950 1952 Ausztria, 
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Bt-115 "Helyes Magdolna" 27-6740 1958-1963; 

1968

"Helyes Magdolna" fedőnevű ügynök beszervezésével, olaszországi foglalkoztatásával, 

majd kizárásával kapcsolatos iratok.

1957 1963 Mo., Olaszo.

Bt-116 "Timóti Istvánné" 10-69287 1950, 1963, 

1982

A Bécsben élő ügynök beszervezésével, foglalkoztatásával és kizárásával kapcsolatos 

iratok.

1950 1950 Ausztria

Bt-117 "Fischer" 

("Deszkás", 

"Ferrari")

10-69594 1952-1953; 

1955; 1958-

1964; 1975

Az ügynök 1959-ben a Banco di Roma helyettes igazgatója volt. 1955.07.08 1964.06.13 Olaszo. Róma

29. Bt-118 "Cserháti József" 10-69405/53 1952-1953; 

1964

A dossziét az ÁVH VIII/1-d alosztálya nyitotta. Az ügynöknek jugoszláviai rokonai 

voltak, és azért szervezték be, hogy általa beépüljenek az UDB hálózatába.

1953.03.16 1964.06.09 Mo., Jugoszlávia Újszentiván

Bt-119/1 "Lassú" 28-

6109/1950

1949-1959 "Lassú" fedőnevű ügynököt az ÁVH mint UDB-ügynököt vette őrizetbe és 1950-ben 

pressziós alapon beszervezte jugoszláv vonalra. 1953-ban az UDB-val való kapcsolata 

miatt ismét letartóztatták, ugyanakkor előkészítették Jugoszláviába való átdobását. 

1953 decemberében végül szabadon engedték és belföldön foglalkoztatták 1959-ig. 

ÁVH I/3-d., ÁVH Pécsi Osztály II. Alosztálya, Pest Megyei Osztály II. Alosztálya. A 

dosszié anonimizált oldalakat tartalmaz.

1950 1955 Mo., Jugoszlávia

. Bt-119/2 "Lassú" 28-

6109/1950

1949-1955, 

1964

"Lassú" fedőnevű ügynököt az ÁVH mint UDB-ügynököt vette őrizetbe és 1950-ben 

pressziós alapon beszervezte jugoszláv vonalra. 1953-ban az UDB-val való kapcsolata 

miatt ismét letartóztatták, ugyanakkor előkészítették Jugoszláviába való átdobását. 

1953 decemberében végül szabadon engedték és belföldön foglalkoztatták 1959-ig. BM 

II/2. alosztály. A dosszié anonimizált oldalakat tartalmaz.

1955 1964 Mo., Jugoszlávia

Bt-121 "Vermes Lajos" 10-69304 1950-1953, 

1964, 1982

Az ügynököt munkahelye Ausztráliába kívánta kiküldeni, de ez meghiúsult, majd 1957-

ben Ausztriába disszidált. 

1950 1953 Ausztria, 

Magyarország

30. Bt-122 "Róna János" Z-520 1959-1972 A hálózati személy politikai újságíróként 1956-1961 között több lap külföldi tudósítója, 

1961-tól pedig a Magyar Rádió és Televízió külpolitikai szerkesztője volt. A hírszerzés 

1961-től kezdve tanulmányozta, 1962-től "Riporter" fedőnéven mint titkos 

munkatársjelöltet a "Virág" fedőnevű titkos munkatárs washingtoni utódlására, külföldről 

beutazó újságírók tanulmányozására. 1962-ben szervezték be "Róna János" fedőnéven 

titkos munkatársnak. A dosszié iratai alapján nem teljesen egyértelmű hálózati 

működésének egyes részletei. 1963-ban kizárták, mivel nem sikerült a New York-i 

ENSZ Titkárság Tájékoztatási Irodáján állásba juttatni. Ennek ellenére változatlan 

fedőnéven továbbra is adott jelentéseket, egy ideig mint kapcsolat, 1964 májusától, 

amikor a kémelhárítás segítségével Ford-ösztöndíjat pályázott meg, ismét titkos 

munkatársi minőségben. 1967-ben végül megkapta az ENSZ-állást, ekkor újra 

beszervezték. 1972. júniusában tért haza, szeptemberben meghalt, ekkor irattározták 

anyagát. A dosszié "Róna" több jelentését is tartalmazza, valamint jelentős mennyiségű 

nyugtát és egyéb pénzügyi elszámolási iratot is, utóbbiak rendezetlen állapotban 

vannak. BM II/3-A., BM III/I-1-A., BM III/II-6-B.

1970 1972 USA, Mo.
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31. Bt-123/1 "Kerekes János" Z-311/60 1946-1960; 

1964; 1967

A dosszié "Kerekes János" fedőnevű ügynök beszervezési anyagát tartalmazza. 

"Kerekes János" 1945-től a Nemzeti Parasztpárt tagja volt. 1948-ban a Magyar Nemzet 

és a Magyar Vasárnap című lap munkatársa volt. 1948-ban letartóztatták, de a 

tárgyalásig szabadlábra helyezték, ekkor disszidált. 1950-ben megalapította a Látóhatár 

című folyóiratot, és annak szerkesztője volt. 1952-től 1957-ig "Janus" álnéven a Szabad 

Európa Rádió munkatársaként dolgozott. 1957-ben a Magyar Írók Szövetsége Külföldön 

alapító tagja és a szervezet által kiadott Irodalmi Újság munkatársa volt. 

1960 1964 Mo., Svájc

Bt-123/2 "Kerekes János" Z-311/61 1961-1964; 

1970-1986

"Kerekes János" 1945-től a Nemzeti Parasztpárt tagja volt. 1948-ban a Magyar Nemzet 

és a Magyar Vasárnap című lap munkatársa volt. 1948-ban letartóztatták, de a 

tárgyalásig szabadlábra helyezték, ekkor disszidált.  1950-ben megalapította a 

Látóhatár című folyóiratot, és annak szerkesztője volt. 1952-től 1957-ig "Janus" álnéven 

a Szabad Európa Rádió munkatársaként dolgozott. 1957-ben a Magyar Írók 

Szövetsége Külföldön alapító tagja és a szervezet által Londonban kiadott Irodalmi 

Újság munkatársa volt. 1960-ban szervezte be a BM II/3-b alosztálya. Ezután az 

állambiztonsági szervek biztosították folyóirata, a Látóhatár kiadását. "Kerekes János", 

később "Nelky" feladata az emigráció bomlasztása volt. 1962-ben tért haza 

Magyarországra, ezt követően itt jelent meg a Látóhatár, amelyet 1964-ig szerkesztett. 

Dolgozott a Magyar Nemzetnél is.

1961 1973 Mo., Svájc

32. Bt-123/ 

melléklet/1

Látóhatár 

(levelezések) /A-E/

Z-311 1957-1963 A dosszié a müncheni Látóhatár című emigrációs folyóirat szerkesztőségének, főként 

Vámos Imrének levelezését tartalmazza.

Mo., Svájc

33. Bt-123/ 

melléklet/2

Látóhatár 

(levelezések) /F-H/

Z-311 1957-1963 A dosszié a müncheni Látóhatár című emigrációs folyóirat szerkesztőségének, főként 

Vámos Imrének levelezését tartalmazza. A magyar emigránsokon kívül  a Szabad 

Európa Rádiótól, illetve a Nemzetközi PEN Club Menekült Írók Központjától érkező 

néhány levél is olvasható.

Mo., Svájc

34. Bt-123/ 

melléklet/3

Látóhatár 

(levelezések) /I-L/

Z-311 1957-1963 A dosszié a müncheni Látóhatár című emigrációs folyóirat szerkesztőségének, főként 

Vámos Imrének levelezését tartalmazza.

Mo., Svájc

35. Bt-123/ 

melléklet/4

Látóhatár 

(levelezések) /M-Sz/

Z-311 1957-1963 A dosszié a müncheni Látóhatár című emigrációs folyóirat szerkesztőségének, főként 

Vámos Imrének levelezését tartalmazza.

Mo., Svájc

36. Bt-123/ 

mell./5

Látóhatár 

(levelezések) /Sz-Z/

Z-311 1957-1963 A dosszié a müncheni Látóhatár című emigrációs folyóirat szerkesztőségének, főként 

Vámos Imre és Horváth Béla levelezését tartalmazza.

Mo., Svájc

 37. Bt-123/ 

mell./6

Látóhatárral 

kapcsolatos 

dokumentumok

Z-311 1957-1963 A dosszié a müncheni Látóhatár című emigrációs folyóirat szerkesztőségének 

munkájával kapcsolatos anyagokat (újságcikkeket, levelezést, címlistákat, nyugtákat, 

újságokat, pl. Irodalmi Újság, Hídfő, Párizsi Napló) tartalmaz. 

Mo., Svájc

38. Bt-124 "Asztalos Miklós" 11-98252 1953-1965 T-lakásra  (Bp. V. Váci u. 44.) vonatkozó iratok. 1953 1965 Mo. Budapest

Bt-126/3 "Bajnok Géza" 25-6081/3 1952-1954; 

1964; 1973

"Bajnok" fedőnevű ügynököt Ausztriába akarták telepíteni, de erre nem került sor. 1952 1954 Ausztria, Mo.
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Bt-128/2 "Seres" H-16913 1965-1975; 

1981

A hálózati személy 1952-től dolgozott Külügyminisztérium rádiótávírdászaként, 1963-tól 

pedig a minisztérium "Tanya" fedőnevű monori objektumát vezette. 1966-1970 között a 

bécsi Magyar Nagykövetségen, 1974-ben pedig Vietnámban (NEFB) volt kiküldetésen. 

1958-ban a kémelhárítás szervezte be "Seres Lajos" fedőnéven titkos munkatársként. A 

hírszerzés külföldi kiküldetései idején foglalkoztatta. Saigoni tartózkodása során nem 

tudta elvégezni operatív feladatait, ezért 1975-ben pihentetéséről hoztak határozatot, 

majd 1981-ben közelgő nyugdíjazása és hírszerző lehetőségeinek hiánya miatt kizárták 

a hálózatból. A dossziéban hivatkoznak még az Mt-1004 számú munkadossziéjára is. 

BM II/2-F., BM III/I-2-D., BM III/II-10-C., BM III/II-11-C.

1970 1971 Ausztria, Mo., 

Vietnam

Bt-129 "Bergman" 

("Bodrogi")

Z-312/60 1959-1964, 

1982

Az ügynök feladata a Látóhatár c. müncheni folyóirat felhasználásával az irodalmi 

emigráció bomlasztása volt.A dossziéban található az ügynök eredeti olasz útlevele és 

fényképei.

1961.01.06 1964.06.30 Mo., Nagy-

Britannia, 

Olaszo., NSZK

Budapest, 

London

39. Bt-130 "Hidas" 30-6599 1953-1954, 

1964

"Hidas" fedőnevű ügynököt Jugoszláviába akarták telepíteni, de erre nem került sor. 1952 1955 Mo., Jugoszlávia

Bt-131 "Vitás Géza" 10-69264 1949-1951; 

1963;1982

Az 1945 előtt a Vezérkari Főnökség 2. Osztályán szolgáló egykori tisztet az NSZK-ban 

foglalkoztatták.

1950 1951 NSZK

Bt-132 "Dimródi Judit" 10-69076 1951-1954; 

1964

Az ügynök a Buenos Aires-i Magyar Nagykövetségen dolgozott. 1951 1955 Argentína

Bt-133 "Demeter Éva" 10-

69052/1951

1951-1954; 

1964; 1968

"Demeter Éva" fedőnevű informátort 1951-ben szervezte be az ÁVH X/3-e alosztálya. 

Ezt követően 1952-ig a római magyar követségen dolgozott titkárnőként, ekkor az ÁVH 

VIII/5. alosztálya foglalkoztatta. 1964-ben zárták ki a hálózatból.

1951.06.13 1955.01.27 Olaszo. Róma

Bt-134 "Haraszti Elemérné" 10-69396 1953, 1964 "Haraszti Elemérné"-t Ausztriában élő bátyjára akarták foglalkoztatni. 1953 1955 Ausztria, Mo.

40. Bt-135 "Hertelendy" 14-61482 1949-1959; 

1963

Az ügynököt 1956-ig foglalkoztatták Magyarországon, előbb a Rongyos Gárdával 

kapcsolatban, majd 1956 október 28. után a Práter utcai forradalmi csoportnál. Később 

kiköltözött Hollandiába.

1955 1957 Mo., Hollandia

Bt-136 "Cseh" 10-

69056/1951

1950-1953; 

1964

A horvát nemzetiségű hálózati személy 1949-ben politikai okokból lMagyarországra 

emigrált jugoszláv állampolgár volt, akit 1950-ben szervezett be a hírszerzés "Cseh" 

fedőnéven rádiós ügynöknek. Azzal a szándékkal képezték ki, hogy visszatelepítik 

Jugoszláviába. Megbízhatatlansága miatt azonban 1952-ben a hálózatból kizárták, ezt 

követően a Ganz Villamossági Gyárban dolgozott géplakatosként. A dosszié jelentős 

mennyiségű "Cseh" által adott, részben horvát nyelvű jelentést is tartalmaz. ÁVH X/3-a., 

ÁVH VIII/1.

1951 1952 Csehszlovákia, 

Mo., Jugoszlávia

Bt-137 "Salamon" Z-608 1963-1964 "Salamon" az Astoria Szállóban felszolgálóként dolgozott, Bécsbe készült dolgozni, de 

nem kapott munkavállalási engedélyt, a BM III/II vette át a foglalkoztatását.

1963 1964 Ausztria, Mo.

41. Bt-138 Sugár 10-

65163/1951, 

T-138

1951-1953; 

1964; 1971

"Sugár" fedőnevű ügynököt 1951-ben szervezték be, így mentesülhetett a kitelepítés 

alól és mehetett férjhez a budapesti követségen dolgozó svéd diplomata férjéhez. Férje 

áthelyezésével 1952-ben Prágába, majd 1953-ban Stockholmba került. 1953-ban 

kizárták a hálózatból. ÁVH I/3-e.

1951 1955 Csehszlovákia,Ma

gyarország,Svédo

rszág
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Bt-139 "Balázs" 14-

61077/1952

1952-1964; 

1984

"Balázs" fedőnevű informátort 1952-ben szervezték be, 1953-tól a BM II/3. osztálya 

foglalkoztatta. Ekkor az Építésügyi Minisztériumban dolgozott gépészmérnökként. 1954-

ben századosi rangfokozattal T-állományba vették és áthelyezték a Budapesti 

Pártbizottsághoz. 1954-ban vagy 1955-ben 6 hónapot az NDK-ban töltött, mert az 

állambiztonsági szervek célja az volt, hogy az NSZK-ba telepítsék. 1957-ben a Magyar 

Vöröskereszt Külügyi Osztályának munkatársa volt, 1958-tól pedig a Nikexnél dolgozott. 

1959-ben részt vett a bécsi vásáron, amelyről hosszú jelentést adott. Minden 

munkahelyén dekonspirálódott. 1960-ban kizárták a hálózatból.   

1952 1962 Ausztria

Bt-140/2 "Székely Ernő" 10-69093/2 1951-1964; 

1972

Az ügynököt Rómában és Bukarestben foglalkoztatták. 1959 1964 Mo., Olaszo. 

Románia

42. Bt-141 "Amália" Z-299/60 1960-1978 "Amália" fedőnevű titkos munkatársat 1960-ban szervezte be a BM II/3-h alosztálya. 

1961-től 1964-ig a Tel Aviv-i Magyar Kereskedelmi Kirendeltségen dolgozott 

adminisztátorként.

1960.11.28 1978 Izrael Tel Aviv

Bt-142 "Katona" Z-276/60 1960-1981 "Katona" a Nikex Vállalat, majd a brüsszeli magyar kereskedelmi kirendeltség 

munkatársa volt. A dosszié a beszervezésével és tartásával kapcsolatos iratokat 

tartalmazza. BM II/3-e és III/I-3.

1960.08.29 Belgium Brüsszel

Bt-143 "Nagy István" H-25831 1960-1971 "Nagy István" fedőnevű titkos munkatárs a Terimpex Vállalat üzletkötője volt. A BM 

III/II. szervezte be, majd olaszországi kiküldetése idején, 1961-ben a hírszerzés vette át 

foglalkozatásra. Hazatérése után, 1965-ben, a hálózatból kzárták. BM II/2-g és II/3. 

1960.06.24 1971.12.21 Olaszo. Milánó

Bt-144 "Karádi Júlia" 10-69365 1952-1954; 

1964

"Karádi Júlia" fedőnevű ügynök az Ausztria és Magyarország között közlekedő Töhötöm 

nevű hajón szakácsnőként dolgozott.

1952 1955 Ausztria, Mo., 

Jugoszlávia

Bt-145 "Csanády Ferenc" 10-69181 1951-1953; 

1962-1963; 

1974

"Csanády Ferenc" fedőnevű ügynököt pressziós alapon szervezték be, majd mielőtt 

érdemi tevékenységet végzett volna, kizárták a hálózatból.

1953 1953 Mo.

43. Bt-146 "Robert Boyer" 10-

69182/1952

1951-1953; 

1963-1964

A hálózati személy Franciaországban született, apja 1921 (1922) és 1947 (1948) között 

élt ott. Ő maga 1949-ben költözött Magyarországra (előbb szüleihez Tatabányára, majd 

Budapestre) és autószerelőként helyezkedett el. 1951-ben Franciaországba akart 

utazni, ekkor szervezte be a hírszerzés "Robert Boyer" fedőnéven ügynöknek 

összekötői (levélcím-tulajdonosi) feladatok ellátására. 1952-ben felmerült a 

dekonspiráció veszélye, 1953 augusztusában a dossziét lezárták, októberben 

javasolták "Boyer" pihentetését, decemberben pedig kizárták a hálózatból. A hírszerzés 

1963-ban tervezte a kapcsolat felújítását. A dossziéban viszonylag sok adat van a 

hálózati személy édesapjára is, aki Tatabányán volt vállalatvezető az 1950-es évek 

elején. A dossziéban K-anyagokat (eredeti és filmezett leveleket) is elhelyeztek. ÁVH 

X/3-b., ÁVH X/3-c., BM II/4., BM III/I-3-D.

1952 1964 Mo., Franciao.

Bt-147 "Koller Nándor" Z-547 1958-1958; 

1962-1967; 

1974-1975

Az ügynök a burmai (mianmari) Magyar Nagykövetségen dolgozott. 1962 1967 Mo., Burma

Bt-148 "Feld Imre" 10-69408 1953; 1964 Az ügynök nem vállalta a jugoszláviai munkát, ezért a hálózatból kizárták. 1953 1955 Mo., Jugoszlávia
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44. Bt-149/1 "Wagner" ("Simon 

Judit")

10-69322 1951-1953; 

1963 ;1965

A hálózati személy 1939-ben vándorolt ki Angliába, angol állampolgárságot szerzett, 

1942-től Londonban dolgozott egy légitársaságnál. 1952-ben szervezte be a hírszerzés 

"Simon Judit" fedőnéven ügynöknek, összekötői (futári, lakás- vagy levélcím-

tulajdonosi) feladatokra. Magyarországon élő testvérével levelezett, 1953-ban 

hírszerzési lehetőséágeinek hiánya és megbízhatatlansága miatt kizárták a hálózatból. 

1959-ben újra beszervezték ügynöknek, előbb "Sáskövi", 1962-től "Wagner" fedőnéven, 

tekintettel a Magyar Írók Szövetsége Külföldön nevű emigráns szervezet tagjaival tartott 

kapcsolataira. A szervezet feloszlása után tovább csökkentek hírszerzési lehetőségei, 

ezért 1961-től pihentették, majd 1965-ben kizárták a hálózatból. A kétkötetes dossziét 

1963-ben irattározták. Az első kötetét az 1952-1953 közötti időszakra vonatkozó 

anyagokból állították össze. A kötet nagy mennyiségű K-anyagot (leveleket) tartalmaz. 

ÁVH VIII/2-b., ÁVH III/1-b., BM II/1., BM III/I-2-B.

1952 1955 Nagy-Britannia London

Bt-149/2 "Wagner" ("Simon 

Judit")

10-69322 1957-1965 A hálózati személy 1939-től élt Londonban, ahol egy légitársaságnál dolgozott, 1952-

1953 és 1959-1965 között volt a hírszerzés ügynöke "Simon Judit", "Sáskövi" és 

"Wagner" fedőneveken. A kétkötetes dosszié második kötetét az 1959-1965 közötti 

időszakra vonatkozó anyagokból állították össze. A kötet K-anyagot (leveleket) is 

tartalmaz. BM II/3-B., BM III/I-1-B. L. Bt-149/1. 

1952 1965 Nagy-Britannia London

Bt-150 "Hubai" Z-038/1957 1957-1972 "Hubai" fedőnevű levélcímtulajdonos, később titkos munkatárs beszervezésével, 

foglalkoztatásával, majd kizárásával kapcsolatos iratok. "Hubai" a Budapesti Műszaki 

Egyetemen adjunktusként dolgozott. BM III. Politikai Nyomozó Főosztály 2. Alosztálya, 

BM II/3-f, III/I-5.

1957 1969 Mo. Budapest

Bt-151 "Dancinger István" 10-69051 1951-1964 A hálózati személy a római követség alkalmazottjaként 1951-től információkat adott a 

követség belső helyzetéről és munkatársairól. Magasabb beosztásba való kerülése 

miatt kizárták a hálózatból 1953-ban. ÁVH X/3-e (1951), ÁVH VIII/5. (1953)

1951.06.08 1953.06.09 Olaszo. Róma, Milánó

Bt-152 "Donát József" H-59195 1973-1988 A Külügyminisztérium tisztviselőjét 1951-ben szervezte be titkos megbízottnak a 

hírszerzés. Külszolgálatot teljesített 1949-től 1952-ig Párizsban, Ankarában pedig 1957 

és 1961, valamint 1964 és 1968 között két ízben. A nagykövetségeken dolgozva adott 

védelmi információkat, és segítette a tippkutatást. Miután a Külügyminisztérium Konzuli 

Főosztályán csoportvezetőnek nevezték ki, 1973-ban a BM III/II.  átvette, ahol ellenőrző 

és szűrő feladatokat látott el. 1974-ben újból külszolgálatra küldték, így visszakerült a 

III/I-hez. 1981-ben korára hivatkozva zárták ki a hálózatból. BM III/II-10-c, III/I-11.

1973 1974 Mo.

45. Bt-152/2 "Donát József" 10-69070 1951-1980 Az ügynököt mint külügyminisztériumi tisztviselőt 1951-ben szervezte be a hírszerzés. 

Külszolgálatot teljesített Párizsban, Ankarában, Bejrútban és Kairóban. Elsősorban a 

követségi dolgozókról írt jelentéseket, valamint informálta a hírszerzést az egyes 

országok belpolitikai helyzetéről. Folyamatosan elégedetlenek voltak ügynöki 

munkájával, ezért 1979-ben kizárták a hálózatból. BM III/I-11-a és II/I-4-h.

1974.07.03 1980.04.17 Mo., Egyiptom, 

Fro., Törökország

Ankara, 

Bejrút, 

Budapest, 

Kairó, Párizs

Bt-155 "Sásdi" 10-63374 1960-1970 A hálózati személy 1945-ben tért haza a deportálásból, ezután jogász diplomát szerzett. 

1949-től az Igazságügyi Minisztérium Törvényelőkészítési Osztályának nemzetközi jogi 

csoportjában dolgozott. 1960 (1961) és 1966 között New Yorkban, az ENSz Emberi 

Jogok Főosztályán dolgozott. 1950-1956 között a kémelhárítás informátora volt, azzal a 

feladattal, hogy minisztériumi hangulatjelentéseket készítsen. ENSz-kiküldetése előtt a 

hírszerzés szervezte be ismét "Sásdi" fedőnéven titkos munkatársnak. Érdemleges 

1960 1970 USA, Mo.
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Bt-156 "Kocka" 10-61225 1950-1952; 

1964

Az ügynök jugoszláv hajósokról adott információkat. 1950 1952 Mo., Jugoszlávia Mohács

Bt-157 "Nagy Kálmán" H-16743 1957-1964 Az ügynököt a Brüsszeli Világkiállítás, majd pedig egy osztrák állampolgár ügyében 

foglalkoztatták.

1958 1964 Ausztria, Belgium, 

Mo.

46. Bt-158 "Rákos" H-16789 1963-1965 Az ügynököt, aki az IBUSZ, majd a Magyarok Világszövetsége munkatársa volt, a 

"Conelly" fedőnevű jelölt ügyében foglalkoztatták. BM III/I-2-e.

1964 1965 Ausztria, Mo. Bécs

Bt-159 "Győrvári" Z-579 1960-1965; 

1972; 1981

Az ügynök a New York-i magyar ENSZ-missziónál gépkocsivezetőként dolgozott. 1962 1981 USA, Mo.

Bt-160/1 "Mersier" ("Fürtös 

Ica")

Z-033/57 1955-1963; 

1967

A magyar származású és francia állampolgárságú hálózati személy pincérnő volt 

Párizsban. Egy magyarországi látogatása alkalmával, 1957-ben szervezte be a 

hírszerzés "Fürtös Ica", majd 1961-től "Mersier" fedőnéven levélcím-tulajdonosnak. 

1966-ban a hálózatból kizárták azt a kanadai ügynököt ("Millot"), akinek a leveleit 

továbbította, ezért 1967-ben őt is kizárták a hálózatból. A kétkötetes dosszié első 

kötetében 1957-1963 közti időszakra vonatkozó iratokat helyeztek el, jelentős 

mennyiségű K-ellenőrzésből származó anyagot, valamint nyugtákat és egyéb 

számozatlan szálas iratot is tartalmaz. BM III/3-A., BM III/I-1-A.

1957 1967 Mo., 

Franciaország

Párizs

47. Bt-160/2 "Mersier" ("Fürtös 

Ica")

Z-033/57 1963-1967 A hálózati személy magyar származású és francia állampolgárságú pincérnő volt 

Párizsban. 1957-1967 között "Fürtös Ica", majd 1961-től "Mersier" fedőnéven a 

hírszerzés levélcím tulajdonosként foglalkoztatta. A kétkötetes dosszié második 

kötetében 1963-1967 közti időszakra vonatkozó iratokat helyeztek el. L. Bt-160/1. BM 

III/I-1-A.

1963 1967 Franciaország Párizs

Bt-161 "Dombóvári János" 10-69732/56 1957-1964; 

1972; 1984

A hálózati személy 1947-1956 között a Határőrségnél szolgált, 1956-ban a 

Külügyminisztériumba került mint gépkocsivezető. 1956 augusztusától 1959-ig a 

Belgiumi Magyar Nagykövetségen, 1962-1963 között pedig Tel-Avivba küldték ki. 1956 

májusában szervezte be a hírszerzés "Dombóvári János" fedőnéven informátornak, 

majd titkos munkatársnak, külképviseleti elhárító feladatokra. 1956 októbere után 

megszakadt vele a kapcsolat, amelyet 1958-ben újítottak fel. Kiküldetése lejárta után, 

operatív lehetőségei megszűntek, a kémelhárítás sem kívánta foglalkoztatni, ezért 1963-

ban kizárták a hálózatból. BM II/3-H., BM III/I-4-C

1956 1964 Belgium, Mo., 

Izrael

Brüsszel, Tel-

Aviv, 

Budapest

Bt-162/1 "Mohai István" 10-69037/1 1951-1955 "Mohai István" fedőnevű ügynök 1945-ben Pécsett a Szövetséges Ellenőrző Bizottság 

engedélyével partizánszövetséget szervezett, majd a város szovjet parancsnokságának 

tolmácsa és ügynöke volt. Feladata volt más pártok, elsősorban az FKgP üléseire 

eljárni és az ott elhangzottakról tájékoztatni a szovjet parancsnokságot. 1946-tól az 

ÁVO, majd az ÁVH pécsi osztályának dolgozott, a pécsi diákok és tanárok politikai 

hangulatáról adott jelentéseket; működése következtében tartóztattak le és ítéltek el 4 

diákot és egy tanárt. 1949-ben Jugoszláviába szökött, majd visszatérése után 

letartóztatták és internálták azzal a váddal, hogy UDB-ügynök. Az internálótáborban 

azzal a céllal szervezték be, hogy átdobják Jugoszláviába. 1952-ben át is telepítették, 

"Mohai" azonban megszakította a kapcsolatot a magyar állambiztonsági szervekkel és 

nem tért vissza Magyarországra.

1951.02.28 1954.03.17 Mo. Pécs

3.2.1. Bt-dossziék   (1902) 1945-1990 (2003) 19/177



R.e. 

(d.)
Ikt. sz. Tárgy

Nyitó 

/Hálózati/ 

szám

Irat évköre Kivonat Ország Település
Dosszié nyitása-

zárása

48. Bt-162/2 "Mohai István" 10-69037/2 1952-1959; 

1974

"Mohai István" fedőnevű ügynök 1945-ben Pécsett a Szövetséges Ellenőrző Bizottság 

engedélyével partizánszövetséget szervezett, majd a város szovjet parancsnokságának 

tolmácsa és ügynöke volt. Feladata volt más pártok, elsősorban az FKgP üléseire 

eljárni és az ott elhangzottakról tájékoztatni a szovjet parancsnokságot. 1946-tól az 

ÁVO, majd az ÁVH pécsi osztályának dolgozott, a pécsi diákok és tanárok politikai 

hangulatáról adott jelentéseket; működése következtében tartóztattak le és ítéltek el 4 

diákot és egy tanárt. 1949-ben Jugoszláviába szökött, majd visszatérése után 

letartóztatták és internálták azzal a váddal, hogy UDB-ügynök. Az internálótáborban 

azzal a céllal szervezték be, hogy átdobják Jugoszláviába. 1952-ben át is telepítették, 

"Mohai" azonban megszakította a kapcsolatot a magyar állambiztonsági szervekkel és 

nem tért vissza Magyarországra. 1954-ben a hálózatból kizárták.

1952 1955 Mo., Jugoszlávia

Bt-163 "Benke" 12-60390 1950-1953; 

1961; 1964

"Benke" fedőnevű ügynököt jugoszláv vonalon akarták foglalkoztatni, de érdemi munkát 

nem végzett.

1950 1953 Mo., Jugoszlávia

Bt-164 "Viktor" ügynök 

jelentései

10-69467 1953-1963 A szlovéniai rokonsággal is rendelkező nyugalmazott katonatiszt és sportújságíró 

"Viktor"-t a szervek nem tudták jugoszláviai hírszerzésre felhasználni, az udvarias 

légkörben megismételt találkozók eredménytelenek maradtak.  A dossziéból 

megismerhetőek az ügynökvezetés módszerei egy külhoni rezidentúrán.

1953.01.18 1954.12.13 Ausztria Graz, 

Bt-165 "Horváth László" H-17878 1956-1965 "Horváth László" fedőnevű ügynököt 1958 májusában hazafias alapon szervezte a 

BRFK Politikai Osztálya kémelhárítási és hírszerzési feladatokra, 1963-ban vette át a 

BM III/III., majd a III/I, végül 1965-ben a III/II.

1958 1965.07.30 Magyarország,Na

gy-Britannia, 

Svájc, Szíria

49. Bt-166 "Szegő" Z-118 1958-1964 "Szegő" fedőnevű ügynököt 1958-ban az új-delhi Magyar Nagykövetség I. titkáraként 

szervezték be.

1958.08.12 1964.08.25 India

Bt-167 "Geológus" Z-738 1964-1965 "Geológus"-t operatív társadalmi kapcsolatként firenzei kiküldetése idején 

foglalkoztatták.

1964 Mo., Olaszo.

Bt-168 "Vinkler Hans" 10-

69260/1950

1949-1950; 

1963; 1982

A hálózati személy osztrák állampolgárságú, Nickelsdorfban élő gyári munkás volt. 

1949-ben tiltott határátlépésért a soproni szűrőtáborba került, ekkor szervezte be a 

hírszerzés "Vinkler Hans" fedőnéven futári feladatokra. 1950-ben megszakadt vele a 

kapcsolat, ezért kizárták a hálózatból.

1949 1950 Ausztria, Mo.

Bt-169 "Vezér Vilmos" 10-

69267/1950

1950; 1963; 

1982

A hálózati személy osztrák állampolgárságú bécsi egyetemi hallgató volt 1950-ig, 

amikor az Osztrák Közlekedési Minisztériumban helyezkedett el. 1949-ben a bécsi 

magyar követségen a budapesti osztrák ügyvivőre vonatkozó kompromittáló 

információkat adott át. Később a hírszerzés a dossziéból meg nem állapítható 

időpontban beszervezte "Vezér Vilmos" fedőnéven ügynöknek. Jelentéseit nem tudták 

ellenőrizni, ezért az ügynököt 1950-ben kizárták a hálózatból.

1950 1950 Ausztria, Mo. Bécs

Bt-170/1 "Tunti" 10-68182/1 1953-1954 Az ügynök a dosszié szerint érdemi munkát nem végzett. 1953 1955 Mo.

Bt-170/2 "Tunti" 10-68182/2 1953-1954, 

1964

Az ügynök a dosszié szerint érdemi munkát nem végzett. 1954 1955 Mo.

50. Bt-171 "Devecseri" 

("Dobos")

H-22069 1959-1981 "Devecseri", illetve "Dobos" fedőnevű titkos munkatárs a római Magyar 

Nagykövetségen gépkocsivezetőként dolgozott.

1959 1965 Olaszo. Róma

Bt-172 "Péter Károly" 28-6800 1951-1952, 

1964

"Péter Károly"-t informátorként, majd levélcímtulajdonosként foglalkoztatták. 1951 1953 Mo.

Bt-173 "Hidas" 10-69198 1952-1953, 

1964

Az ügynököt Katymáron, a délszláv lakosság körében akarták foglalkoztatni. 1952 1955 Mo.
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Bt-174/2 "Juhász" 10-60367/2 1951-1964; 

1975

Az ügynök üzletkötő volt, a Rajk-per ügyében is foglalkoztatták. 1961 1964 Mo.

51. Bt-175 "Pifkó Lajos" 10-69325/52 1952-1953, 

1964, 1985

Az ügynököt terhelő adatok alapján 1952 májusában szervezték be "Pifkó Lajos" 

fedőnéven abból a célból, hogy Jugoszláviába telepítsék. Az együttműködést vállalta, 

de néhány nap múlva konspirálódott, és a Jugoszláviába való szökés gondolatával 

foglalkozott. 1953 áprilisában kizárták a szervezetből, és a "Szekeres" fedőnevű 

szervezkedés felszámolásakor őt is bíróság elé állították és életfogytiglani börtönre 

ítélték (V-112382). Egyéni kegyelem alapján 1956 júniusában szabadult.

1952.06.30 1985.01.03 Mo., Jugoszlávia

Bt-176 "Szolnoki" Z-455/1961 1959-1966 "Szolnoki" fedőnevű titkos munkatárs a Metalimpex dolgozója volt, majd kihelyezték 

Londonba kereskedelmi titkárnak. BM II/3., BM III/I-1-b.

1961 1966 Mo., Nagy-

Britannia, 

London

Bt-177 "Bokor Antal" 10-69075 1950-1953, 

1964

Az ügynököt jugoszláv vonalon foglalkoztatták. 1951 1953 Mo., Jugoszlávia

Bt-178 "Takács Miklós" 11-82634 1959-1966 "Takács Miklós" fedőnevű ügynök feladata Végh Józseffel, egy a Vezérkari Főnökség 2. 

osztályán 1945 előtt szolgáló tiszttel való kapcsoltafelvétel volt.

1959 1966 Ausztria, Mo.

52. Bt-179 "Regies" Z-754 1964-1974; 

1980; 1984

A hálózati személy 1953-tól a Budapesti Műszaki Egyetem Ipari Gazdaságtani 

Tanszékét vezette docensi beosztásban. 1965-től között az ENSZ Gazdasági és 

Szociális Főosztálya Ipari Fejlesztési Központjának (UNIDO CID) volt munkatársa, majd 

vezetője, előbb New Yorkban, majd 1967-től Bécsben. 1974-ben megtagadta a 

visszatérést Magyarországra. Kiküldetése előtt, 1965-ben szervezte be a hírszerzés 

"Regies" fedőnéven titkos munkatársként tippkutató és információs feladatokra. A 

hírszerzés értékelése szerint érdemleges operatív munkát nem végzett. 1974-ben, 

miután külföldön maradt, kizárták a hálózatból. A dossziét első ízben 1970-ben zárták 

le. BM III/I-1-A.

1964 1974 USA, Ausztria, 

Mo.

New York, 

Bécs

Bt-180 "Almási Lajos" 10-

69110/1951

1951-1953; 

1959; 1963; 

1970

"Almási Lajos" fedőnevű titkos munkatársat 1951-ben szervezte be az ÁVH X/3-c 

alosztálya. 1951-től a brüsszeli, 1952-1953-ban a párizsi magyar kereskedelmi 

kirendeltség vezetője volt. 1953-ban hazarendelték és kizárták a hálózatból.

1951.09.27 1955.01.28 Belgium, Fro.

Bt-181 "Klotild" Z-252/60 1957-1958; 

1960-1963; 

1965

"Klotild" fedőnevű titkos munkatársat 1960-ban szervezte be a BM II/3-h alosztálya. 

1960 és 1963 között a kubai magyar kereskedelmi kirendeltségen dolgozott.

1960.05.02 1963.10.11 Kuba, Mo. Havanna

53. Bt-182/1 "Bártfai" H-16835 1958-1981 "Bártfai" 1926-tól Franciaországban élt. 1942-től részt vett az ellenállási mozgalomban, 

1945-től a Francia Kommunista Párt tagja volt. A magyar ellenállási mozgalom alapító 

tagja volt. 1950 szeptemberében kitoloncolták Franciaországból. Hazaérkezése után a 

párt a Közért Édességbolt Vállalatnál helyezte el. 1954-től a Műcsarnok 

propagandistájaként dolgozott. 1956. október 23-án jelentkezett a Partizán 

Szövetségbe, harcolt a forradalmárok ellen. A harcok során megsebesült, 1957-ben 

megkapta a Munkás-Paraszt Hatalomért emlékérmet és a Köztársasági Érdemrend 

ezüst fokozatát. 1958-ban a Képzőművészeti Alap Iparművészeti Vállallat 

exportvezetőjeként a brüsszeli világkiállításon dolgozott, a BM II/6-c alosztálya ekkor 

szervezte be "Kereszturi" fedőnéven, majd "Bártfai" fedőnéven foglalkozatták 1959 és 

1963 között, amikor a guineai magyar kereskedelmi kirendeltség vezetője és egyben 

egyetlen munkatársa lett. Erre az időre felajánlotta Garibaldi utcai otthonát a BM II/2. 

osztályának T-lakás céljára. Mivel az a célnak nem felelt meg, így 1962-ben a "Géza" 

fedőnévű T-lakást megszüntették. 1964-től belföldön foglalkoztatták. Rövid pihentetés 

után 1968-ban Elefántcsontpartra helyezték a magyar kereskedelmi kirendeltség 

1970.04.09 1972.10.06 Guinea Budapest
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Bt-182/2 "Géza" T-lakás H-16835 1959-1962, 

1965

Az 1959-1963 között a Guineai magyar kereskedelmi kirendeltségen dolgozó "Bártfai" 

fedőnevű ügynök lakásával kapcsolatos iratok. Az ügynök kiküldetése időtartamára 

Garibaldi utcai otthonát a BM II/2. osztálya vette igénybe T-lakás céljára. Mivel az a 

célnak nem felelt meg, így 1962-ben a "Géza" fedőnévű T-lakást megszüntették. 

"Bártfai" 1926-tól Franciaországban élt. 1942-től részt vett az ellenállási mozgalomban, 

1945-től a Francia Kommunista Párt tagja volt. A magyar ellenállási mozgalom alapító 

tagja volt. 1950 szeptemberében kitoloncolták Franciaországból. Hazaérkezése után a 

párt a Közért Édességbolt Vállalatnál helyezte el. 1954-től a Műcsarnok 

propagandistájaként dolgozott. 1956. október 23-án jelentkezett a Partizán 

Szövetségbe, harcolt a forradalmárok ellen. A harcok során megsebesült, 1957-ben 

megkapta a Munkás-Paraszt Hatalomért emlékérmet és a Köztársasági Érdemrend 

ezüst fokozatát. 1958-ban a Képzőművészeti Alap Iparművészeti Vállallat 

exportvezetőjeként a brüsszeli világkiállításon dolgozott, a BM II/6-c alosztálya ekkor 

szervezte be "Kereszturi" fedőnéven, majd "Bártfai" fedőnéven foglalkozatták. 1964-től 

belföldön foglalkoztatták. Rövid pihentetés után 1968-ban Elefántcsontpartra helyezték 

a magyar kereskedelmi kirendeltség vezetőjének. A kedvezőtlen operatív helyzet és a 

rendszeres kapcsolattartás hiánya következtében érdemleges munkát nem végzett, 

Budapest

Bt-183/1 "Cézár" 20-22001 1959-1967 A hálózati személy villamosmérnök volt, 1958 végétől a Külkereskedelmi Minisztérium, 

1960-tól pedig az Elektronikus Mérőkészülékek Gyára (EMG) ellenőrzési előadójaként 

dolgozott. 1959-ben a BRFK ipari elhárító alosztálya szervezte be "Csillag Ferenc" 

fedőnéven ügynöknek egyes vállalatok (KISZÖV, EMG) elhárítására. 1960-1962 között 

ideiglenesen a XVI. Kerületi Rendőrkapitányság tartotta. 1967-ben átadták a 

hírszerzésnek, amely "Cézár" fedőnéven foglalkoztatta, hogy az Egyesült Államokban 

élő öccse ("Cleopátra" fedőnevű tippszemély) révén elektrotechnikai alkatrészeket 

1970 1974 Mo.

Bt-183/2 "Cézár" 20-22001 1967-1973 A hálózati személy villamosmérnökként a Külkereskedelmi Minisztériumban, majd az 

Elektronikus Mérőkészülékek Gyárában dolgozott. 1959-1967 között BRFK Társadalom 

Tulajdonvédelmi Osztály ipari alosztálya, 1967-1973 között pedig a hírszerzés ügynöke 

volt  "Cserhalmi", majd "Cézár" fedőnéven. L. Bt-183/1. A kétkötetes dosszié második 

kötetében az 1967-1973 közti időszakra vonatkozó iratokat helyezték el. A dosszié 14 

db. levelet is tartalmaz. BM III/II-1-B., BM III/I-4-F., BM III/I-5-N., BM III/I-5-A.

1970 1974 USA, Mo.

54. Bt-184 "Miklós Pál" 10-69010 1948-1963 "Miklós Pál" fedőnevű ügynököt jugoszláv vonalon foglalkoztatták. 1950 1955 Mo., Jugoszlávia

Bt-185/1 "Hámori Tibor" 10-

60413/1950

1949-1954 "Hámori" fedőnevű informátort (a csúcsinformátor megjelölés is szerepel) 1949-ben 

vagy 1950-ben hazafias alapon szervezte be az ÁVH I/4-c alosztálya szabotázs-elhárító 

feladatokkal. Külkereskedőként gyakran utazott külföldre, ezek során alkalmi feladatok 

elvégzésével bízták meg. 1953-ban a brüsszeli magyar kereskedelmi kirendeltségre 

helyezték, de titkos feladatait nem tudta végrehajtani ezért hazarendelték, és 1954-ben 

kizárták a hálózatból.

1950.04.27 1953.06.03 Belgium

Bt-185/2 "Hámori Tibor" 10-60413 1953-1966 "Hámori" fedőnevű informátort (csúcsinformátor megjelölés is szerepel) 1949-ben vagy 

1950-ben hazafias alapon szervezte be az ÁVH I/4-c alosztálya szabotázs-elhárító 

feladatokkal. Külkereskedőként gyakran utazott külföldre, ezek során alkalmi feladatok 

elvégzésével bízták meg. 1953-ban a brüsszeli magyar kereskedelmi kirendeltségre 

helyezték, de titkos feladatait nem tudta végrehajtani ezért hazarendelték, és 1954-ben 

kizárták a hálózatból. "Hámori"-val kizárása után ismét felvették a kapcsolatot, és 

elhárítási vonalon Magyarországon foglalkoztatták. 1960-ban az ankarai kereskedelmi 

kirendeltségre került, 1964-ben rendelték haza és ismét kizárták a hálózatból.

1959.12.28 1966 Belgium

Bt-186 "Szabó Eszter" 10-69495 1953-1954, 

1964

"Szabó Eszter" fedőnevű ügynököt jugoszláv vonalon foglalkoztatták. 1953 1955 Mo., Jugoszlávia
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55. Bt-188 "Bérchegyi Albert" Z-508 1958, 1960-

1966, 1968; 

1970-1971; 

1975-1977; 

1981

A titkos munkatárs 1957-től az ELTE BTK Indoeurópai Tanszékén tanított. 

Beszervezésétől azt várták, hogy kutatómunkát tud majd végezni az NSZK-ban lévő 

sváb szervezetek és a müncheni Délkelet-Európai Intézet felé.

1958.01.24 1981.07.20 Mo., NSZK

Bt-189 "Dicker Márton" 10-69419 1952-1953; 

1964

"Dicker Márton"  fedőnevű ügynököt jugoszláv vonalon akarták foglalkoztatni. 1953 1955 Mo., Jugoszlávia

Bt-190 "Obláth Károly" 10-69098 1951-1954, 

1964

Az ügynököt a recski internálótáborban szervezték be, és norvég kapcsolatai miatt 

akarták felhasználni.

1951 1955 Mo., Norvégia

Bt-191 "Kelemen" Z-994 1967-1972 "Kelemen" fedőnevű titkos munkatársat 1958-ban szervezték be, elvi alapon. 1963-ig 

Brüsszelben, illetve Párizsban a kereskedelmi kirendeltséget vezette, majd hazatért. 

1967-ben újították fel vele a kapcsolatot, amikor újra Brüsszelbe került kiküldetésbe. 

1972-ben, hazatérésekor zárták ki a hálózatból. BM III/I-3-j.

1970 1973 Belgium, Mo. Brüsszel

56. Bt-192 "Bátki" H-29916 1963-1968 A hálózati személy nőgyógyász volt, 1951-1953 között rendőri állományban, 1961-1962-

ben szerződéssel az NDK-ban, 1963-1966 között a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban 

dolgozott, majd 1966-tól üzemorvosként helyezkedett el. 1962-ben tiltott műtétek 

végzése miatt eljárást indítottak vele szemben, de csak 1965-ben emeltek ellene vádat. 

1964-ben kizárták az MSzMP-ből. 1961 vége előtt kiutazó turistaként a BRFK 

állambiztonsági szervének társadalmi kapcsolata volt, 1961-ben pedig a belső elhárítás 

szervezte be "Barát" fedőnéven, T-lakásgazdának. NDK-beli tartózkodása alatt a 

kémelhárítás tartotta támadólagos elhárítási feladatokra. 1963 elejétől a hírszerzés 

vette át informátorként és osztrák célszemélyek ( "Llewelyn" és "Tiny") ügyében 

foglalkoztatta 1966-ig, többször szervezték meg Nyugat-Európába való kiutazását. 1964-

től fedőneve "Bátki"-ra változott. 1966-ban, mivel nem tudták tovább foglalkoztatni, 

valamint bírósági eljárása indult ügyében, kizárták a hálózatból. 1968-ban számoltak az 

operatív kapcsolat felújításával. BM III/II-6-A., BM III/I-2-C., BM III/I-2-E, BM III/I-1.

1964 1966 Ausztria, Mo., 

NDK

Bt-193 "Keszei Lajos" 10-

69069/1951

1951-1964 "Keszei Lajos" fedőnevű ügynök, aki Kőszegen a nemezgyárban könyvelőként 

dolgozott,  1949 óta állt kapcsolatban az ÁVH-val, kezdetben disszidálni 

szándékozókról szolgáltatott információkat. 1951-ben szervezték be formálisan is, ez 

után több ízben járt feladattal Bécsben, majd dekonspirálódás miatt 1952-ben kizárták a 

hálózatból. ÁVH VIII/1.

1951 1952 Ausztria, 

Jugoszlávia

Bt-194 "Gyárfás Lajos" 10-

69118/1951

1951-1963 Az angol nemzetiségű és állampolgárságú, Bristolban lakó "Gyárfás Lajos" fedőnevű 

jelöltet az USA-ban atomfizikusként dolgozó öccse miatt kísérelték meg beszervezni, 

sikertelenül. ÁVH VIII/2.

1956 1969 Nagy-Britannia 

Bt-195 "Gáti Géza" 10-69315 1952-1953, 

1964

"Gáti Géza" levélcímtulajdonosként volt tagja a hálózatnak. 1952 1953 Mo.
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57. Bt-196 "Magai" Z-1597 1969-1975; 

1977; 1979; 

1981

A hálózati személy textilmérnök volt, 1953-1969 között a Magyar Gyapjúszövő és 

Textilgyárban dolgozott, 1969-ben pedig a Mercator Kft-n belül a nyugatnémet BASF 

magyarországi képviselője lett. Ekkor kezdte tanulmányozni a hírszerzés, majd 1970-

ben "Magai" fedőnéven titkos munkatársnak szervezte be a vegyipar területén 

folytatandó tipp-kutatásra. Még abban az évben  átadták egy SzT-tisztnek, aki 1972-ig  

tartotta. Külföldi munkakapcsolatairól kellett információkat adnia. 1975-től emberi 

tulajdonságai és hírszerző lehetőségeinek megszünése miatt pihentették a kapcsolatot 

vele, majd  1981-ben emberi tulajdonságai és magas életkora miatt kizárták a 

hálózatból.  BM III/I-3-J., BM III/I-3-B.

1970 1974 Mo., NSZK

Bt-197 "Olajos" 10-69799 1957-1974 "Olajos" fedőnevű titkos munkatárs a Konzumex vezérigazgatója volt. 1950-ben 

szervezték be informátorként, a belső elhárítás kereskedelmi vonalára. Később 

Bernben és Londonban teljesített külszolgálatot, ez idő alatt a hírszerzés foglalkoztatta. 

1956.10.23 1969 Nagy-Britannia, 

Svájc

London

Bt-198 "Trattner" Z-651 1963-1965, 

1969, 1982

"Trattner" fedőnevű ügynököt Ausztriában foglalkoztatták. 1963 1965 Ausztria, NSZK

58. Bt-199 "Félix" 10-

69042/1951

1951-1964 Az osztrák állampolgárságú "Félix" fedőnevű ügynököt, aki 1945 előtt a Vezérkari 

Főnökség 2. Osztályának (VKF-2) dolgozott, 1951-ben ismét beszervezték. 1952-ben 

VKF-2-es múltja miatt zárták ki a hálózatból.

1951 1953 Ausztria, 

Jugoszlávia

Bt-200 "Petrovics Martin" 10-69038 1951-1964 "Petrovics Martin"-t jugoszláv vonalon foglalkoztatták. 1951 1962 Mo., Jugoszlávia

59. Bt-201 "Gutai Frigyes" 12-60675 1950-1964 Az ügynök az osztrák határ mellett lakott, s ennek kapcsán kapott feladatokat. 1950 1964 Ausztria, Mo.

Bt-202 "Cameron" Z-514 1962-1963; 

1966-1968; 

1982

A burgendlandi születésű osztrák hálózati személy belügyi tisztviselő volt 

(Bundesministerium für Inneres) Bécsben. Magyar nemzetiségű és állampolgárságú 

felesége kivándorlási kérelmét felhasználva 1961-től "Cameron" fedőnéven mint jelöltet 

tanulmányozta a hírszerzés bécsi rezidentúrája, de nem sikerült beszervezni. A dosszié 

adatai szerint feleségét 1962-ben "Cameronné" fedőnéven beszervezték, 

tevékenységéről azonban nem helyeztek el itt iratot. 1963-ban az ügyet lezárták. BM 

II/3-C., BM III/I-2-C.

1962 1963 Ausztria, Mo.

Bt-203 "Titkos Pál" Z-116 1958-1963 "Titkos Pál" fedőnevű ügynök a londoni követségen rádiótávírászként dolgozott. 1958 1962 Mo., Nagy-

Britannia

Bt-204 "Pajor Dénes" 10-69453 1953-1954, 

1964

"Pajor Dénes"-t jugoszláv vonalra szervezték be. 1953 1955 Mo., Jugoszlávia

60. Bt-205 "Lantos István" 10-69067 1951-1952; 

1964

"Lantos István"-t a jugoszláv vonalra szervezték be. 1951 1952 Mo., Jugoszlávia

Bt-206 "Edelényi" H-1041/55 1957-1964 "Edelényi" fedőnevű ügynök a MAHART-nál hajóparancsnokként dolgozott. BM II/IV. 

(1955), BM III/I-2.

1957 1965 Ausztria, Mo.
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Bt-207 "Stockinger" 10-

69119/1951

1951-1953; 

1964-1965

A hálózati személy magyar származású sváci állapolgár volt, aki Svájcban egy 

hadiüzemben dolgozott mint finommmechanikai műszerész.1951-ben, magyarországi 

rokonlátogatása során szervezte be a hírszerzés "Stockinger" fedőnéven ügynöknek, 

tippkutatásra és tanulmányozásra. Jugoszláviában élő rokonságára tekintettel felmerült 

ottani foglalkoztatása is.  1952-ben Svájban elbocsátották állásából és a rendőrség is 

kihallgatta, ezután a dekonspirálódás veszélye miatt kizárták a hálózatból. 1963-1964-

ben tervezték a kapcsolat felújítását ügynöki vagy segédkategóriában, de ez nem 

valósult meg. A dossziéban valószínűleg "Stockinger" anyagából belső továbbképzés 

számára "Buzás" fedőnevű, olasz állampolgárságú ügynökről készült minta-jelentéseket 

(137-144., 243-257., 296-303. p.), valamint a dosszié tartalmával kapcsolatba nem 

hozható egyéb iratokat (116-118., 234-236., 267-268., 285-288.)  is elhelyeztek. A 

dosszié jelentős mennyiségű K-anyagot is tartalmaz. ÁVH X/3-c., ÁVH VIII/3-a., BM III/I-

3-J.

1951 1955 Ausztria, Mo., 

Olaszo., Svájc

61. Bt-208 "Faragó" 30-6812/50 1953-1954; 

1964

"Faragó" fedőnevű ügynököt a jugoszláv vonalra szervezték be. 1953 1955 Jugoszlávia, 

Magyarország

Bt-210 "Foret" Z-467/1961 1960-1965; 

1970

A dosszié korábban a "Boros" nevet viselte. "Boros" fedőnevű jelöltet Angliában 

szervezték be, majd "Foret" fedőnéven foglalkoztatták, főleg emigráns 

szociáldemokrata vonalon.

1961 1965 Mo., Nagy-

Britannia

Bt-210/1. 

melléklet

"Foret" Z-467 1970-1971, 

1974

Az állambiztonsági szervek és "Foret" fedőnevű korábbi ügynök kapcsolatfelvételének 

iratai.

1970 1974 Nagy-Britannia, 

Fro.

Bt-212 "Nárcisz" Z-939 1965-1968; 

1972; 1983

A hálózati személy az 1960-as években a Mineralimpex Vállalatnál volt idegen nyelvű 

levelező, illetve titkárnő. 1966-ban adminisztratív munkakörbe helyezték a milánói 

kereskedelmi kirendeltségre. Kiutazása előtt, 1966-ben szervezte be a hírszerzés 

"Nárcisz" fedőnéven titkos munkatársnak, külképviseleti elhárító feladatokra. 1967-ben 

magánéleti okokból hazatért, ezután pihentették, majd az év végén kizárták a 

hálózatból dekonspirálódásának veszélye, valamint hírszerző lehetőségeinek 

megszünése miatt. BM III/I-3-D.

1966 1968 Mo., Olaszo.

62. Bt-213 "Mosonyi Ferenc" 10-69404 1953, 1964 "Mosonyi Ferenc" fedőnevű ügynököt jugoszláv vonalra szervezték be. 1953 1955 Mo., Jugoszlávia

Bt-214 "Kalászos Sándor" 26-6228 1951-1956, 

1964

"Kalászos Sándor" fedőnevű ügynököt jugoszláv vonalra szervezték be. 1951 1953 Mo., Jugoszlávia

Bt-215 "Szőregi" 10-69713 1956-1965 "Szőregi" fedőnevű levélcímtulajdonos, majd titkos lakásgazda (Bp. XI. Budafoki u. 81.) 

iratai. 

1956 1965 Mo. Budapest

Bt-215/3 "Zsabó" ("Szőregi") 10-69713 1966-1971 "Zsabó" fedőnevű levélcímtulajdonos iratai. 1970 1972 Mo. Budapest
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Bt-216/1 "Kormos" Z-246/60 1958-1968 A repülőmérnök foglalkozású hálózati személy a Szovjetunióban szerzett diplomát, 

1955-től a Pestvidéki Gépgyárban dolgozott, 1960-tól osztályvezetői beosztásban. 

Tagja volt a Munkásőrségnek. 1957-től a hírszerzés társadalmi kapcsolata volt, majd 

1960-ban "Kormos" fedőnéven átminősítették titkos munkatársnak. Az Egyesült 

Államokba emigrált levelező partnerei ("Tömörkény" és "Horányi" fedőnevű 

célszemélyek) ügyében foglalkoztatták, majd operatív lehetőségeinek megszünése 

után, 1960-ban titkos lakásgazdává minősítették át, ekkor feleségét is beszervezték. A 

lakások címe: Bp. VI. Paulay Ede u. 49. II/3. (1960-1962), Bp. VII. Síp u. 5. I/9. (1962-

1965)  Mivel "Kormos"-t "Deolus" fedőnevű ügynökkel kapcsolatban foglalkoztatták, a 

dekonspiráció veszélye miatt 1965-ben felszámolták a T-lakást és "Kormos"-t "Sárkány 

József" fedőnéven levélcím-tulajdonossá minősítették át, 1973-ban pedig titkos 

megbízottnak. 1979-ben egy ausztriai konferenciára küldték ki, végül 1984-ben ismét 

levélcím-tulajdonos, ekkor kizárták a hálózatból. A kétkötetes dosszié első kötetében az 

1960-1965 közötti időszakra vonatkozó iratok találhatók. A dossziéban elhelyeztek egy 

kimutatást a T-lakásban 1962-1965 között lebonyolított találkozókról. BM Debreceni 

Városi Rendőrkapitányság Bűnüldözési Alosztály, BM II/3-F.

1960 1965 Mo. Budapest

Bt-216/2 "Sárkány József" Z-246 1968-1984 A repülőmérnök foglalkozású hálózati személy 1955-től a Pestvidéki Gépgyárban 

dolgozott, 1957-1984 között állt kapcsolatban a hírszerzéssel "Kormos" (1960-1965), 

majd "Sárkány József" (1965-1984) fedőnéven, többféle hálózati minőségben. L. Bt-

216/1. A kétkötetes dosszié második kötetében az 1968-1984 közötti időszakra 

vonatkozó iratok találhatók.  BM III/I-5., BM III/I-5-N. 

1970 1985 Ausztria, Mo. Budapest

63. Bt-217 "Karl Friedmann" 10-69200/52 1951-1954; 

1961-1964

A magyar származású, nyugat-német állampolgárságú és 1943-1955 között 

Magyarországon élő hálózati személy a Belsped tatabányai (felsőgallai) kirendeltségén, 

majd Budapesten a Rakodó Vállalatnál dolgozott mint tisztviselő. 1952-ben akart 

hazatelepülni, ekkor szervezte be a hírszerzés "Karl Friedmann" fedőnéven ügynöknek. 

Eredetileg hírszerzőként, később összekötőként, illetve kutatói feladatokban akarták 

foglalkoztatni. 1953-ban dekonspiráció miatt  kizárták a hálózatból. Hazatelepülése után 

több ízben Magyarországra látogatott, 1963 előtt a dosszié anyagából közelebbről meg 

nem állapítható időpontban és körülmények között a katonai hírszerzés beszervezte 

ügynöknek. A dossziéban jelentős mennyiségű levelet is elhelyeztek. ÁVH VIII/3-a., 

ÁVH I/3-h., BM KEOKH Útlevél Osztály, BM II/3-E., MNVK 2. Csoportfőnökség.

1952 1955 NSZK, Mo. Tatabánya

Bt-218 "Géza" 30-6209 1950-1954, 

1964

"Géza" fedőnevű ügynököt jugoszláv vonalra szervezték be, majd 

levélcímtulajdonosként is foglalkoztatták.

1951 1955 Mo., Jugoszlávia

Bt-219 "Sófalvi" Z-2175 1973-1974, 

1978, 1981

Perui társadalmi rezidentúra vonal. 1974 1974 Peru

Bt-222 "Tomsits Iván" 10-69308 1951-1953, 

1964

"Tomsits Iván" fedőnevű ügynököt jugoszláv vonalra szervezték be. 1952 1955 Mo., Jugoszlávia

64. Bt-223 "Réthi" Z-809 1962-1965 "Réthi" fedőnevű ügynököt egy nyugatnémet hírszerző ügyében akarták foglalkoztatni. 1965 1965 Mo., NSZK

Bt-224 "Szabolcsi Marcell" 10-69409 1951-1953; 

1964

"Szabolcsi Marcell" fedőnevű ügynököt pressziós alapon szervezték be. 1952 1955 Mo.

Bt-225 "Tiszai János" 10-69195 1952-1953, 

1964

"Tiszai János" fedőnevű ügynököt jugoszláv vonalon foglalkoztatták. 1952 1953 Mo., Jugoszlávia
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Bt-226 "Füsti" Z-1622 1965; 1969-

1970

"Füsti" fedőnevű titkos munkatársat "Marwick" fedőnevű kollégiumi szobatársának 

megfigyelésére szervezte be a BM III/I. Az amerikai állampolgárságú "Marwik" 1970-

ben Budapesten a SOTE-n tanult.

1970 1973 USA, Mo.

Bt-227 "Haag Klára" 10-69097 1951-1953; 

1964

A Finnországban, majd Norvégiában élő ügynököt a Magyarországon élő és internált 

bátyjával zsarolták.

1951 1955 Mo., Norvégia, 

Finnország

Bt-228 "Ivánkai" Z-600 1962-1964 A hálózati személy gépészmérnök volt, 1954-től a MÁV-nál dolgozott, 1962-től 

csoportvezetői beosztásban. 1960-ban és 1963-ban egy-egy évre Jugoszláviába 

(Zágrábba) küldték exportált vasúti berendezések szerelési munkálataihoz. 1963 elején 

szervezte be a hírszerzés "Ivánkai" fedőnéven titkos munkatársnak jelöltkutató és 

információszerző feladatokra. A hírszerzés nem tudta megoldani a hálózati személy 

tartását és eredményes foglalkoztatását. 1964 októberében belügyminiszteri utasításra 

megszüntették a Jugoszláviával szemben végzett operatív munkát, ekkor "Ivánkai"-t 

kizárták a hálózatból. BM III/I-1-I.

1963 1964 Mo., Jugoszlávia

Bt-229/2 "Csikós" 30-6177/2 1952-1953, 

1964

"Csikós" fedőnevű ügynököt jugoszláv vonalon foglalkoztatták. 1952 1955 Mo., Jugoszlávia

65. Bt-230 "Szendrő Elemér" 14-60143 1957-1963 "Szendrő Elemér" fedőnevű informátor, majd levélcímtulajdonos iratai. 1958 1963 Mo. Budapest

Bt-231/1 "Wellesz Miklós" 10-69232/1 1950-1950; 

1963

"Wellesz Miklós" fedőnevű ügynök 1945 és 1947 között kisgazdapárti politikus volt. 

1949-ben Ausztriába szökött, 1950-ben visszatért, letartóztatták és Kistarcsára 

internálták, ahol beszervezték és ki akarták telepíteni az NSZK-ba.

1950 1950 Mo., NSZK

Bt-231/2 "Wellesz Miklós" 10-69232/2 1950-1952 "Wellesz Miklós" fedőnevű ügynök 1945 és 1947 között kisgazdapárti politikus volt. 

1949-ben Ausztriába szökött, 1950-ben visszatért, letartóztatták és Kistarcsára 

internálták, ahol beszervezték és 1950-ben kitelepítették az NSZK-ba. Feladata az lett 

volna, hogy Münchenben letelepedve az emigrációról adjon jelentéseket, azonban a 

CIC-nél feljelentették, ezért Bécsbe költözött. 1950-ben kizárták a hálózatból.

1950 1952 Mo., NSZK

Bt-232 "Hajdu Sándor" 10-69123 1950-1964; 

1972

"Hajdu Sándor" titkos munkatársként Helsinkiben, a kereskedelmi kirendeltségen 

dolgozott.

1951.10.08 1963 Ausztria, Mo. 

Finnország

Bt-233 "Hunya Pál" Z-898 1966-1968 "Hunya Pál"-t először 1950-ben szervezték be informátorként, de már 1951-ben 

kizárták. A BM III/I-3. osztálya 1966-ban vette fel vele ismét a kapcsolatot, meghagyva 

eredeti fedőnevét.

1966.05.31 1968.03.29

66. Bt-234 "Castanier" Z-622 1961-1964 Az ügynök Déváról vándorolt ki Izraelbe és ott fogorvosként dolgozott, a helybeli 

magyar és román kolónia tagjairól adott jelentéseket. BM II/3-i és BM III/I-1-i.

1963 1964 Izrael Déva, 

Gyulafehérvá

r, Tel-AvivBt-235 "Sheperd" ("Pásztor 

Ferencné")

10-69974 1954; 1957-

1966

Az informátor 1948-tól az IBUSZ-nál dolgozott, 1962-1964 között a bécsi kirendeltség 

helyettes vezetője volt. BM II/2-f (1957) és III/I-2-c.

1957 1966 Ausztria, Mo. Budapest, 

Bécs
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67. Bt-236 "Hobdell" Z-465/61 1961-1964 A hálózati személy magyar származású, 1946-tól Ausztriában élő, osztrák 

állampolgárságú vendéglős volt a Burgenlandban (Güssingben). 1952 (1953) és 1955 

között kapcsolatban állt a szovjet kémelhárítással, a magyar állambiztonság az 1950-es 

évek végén ellenséges ügynökként tartotta számon. Szombathelyen élő leánya a 

hírszerzés operatív kapcsolata volt, segítsével tudták rávenni a hálózati személyt a 

hírszerzéssel való kapcsolatfelvételre. A "Horgász" fedőnéven tanulmányozott jelöltet 

1961 augusztusában szervezte be a hírszerzés    "Hobdell" fedőnéven ügynöknek, 1964-

ben pedig átadták továbbfoglalkoztatásra a Határőrség Országos Parancsnoksága 

Felderítő Osztályának. A dosszié nagy mennyiségben tartalmaz lehallgatott 

telefonbeszélgetésekről készült, valamint K-ellenőrzésből származó iratokat, utóbbiak 

egy része számozatlan és rendezetlen állapotban két sorszám nélküli borítékban (210. 

és 213. p., valamint 229. és 230. p. között.). BM II/3-C.,  BM III/I-2-C., BM III/I-2-E.

1961 1964 Ausztria, Mo.

68. Bt-237 "Czucker Herman" H-4506 1957-1963; 

1982-

"Czucker Herman", korábban "Fodor Mária", majd "Csatári Jolán" fedőnevű ügynököt 

előbb az angol konzul alkalmazottjaként Magyarországon, majd Belgiumban állt 

kapcsolatban a magyar állambiztonsági szervekkel.

1960 1963 Belgium, Mo., 

Nagy-Britannia

Bt-238 "Köröskényi" Z-679 1964-1969; 

1978

"Köröskényi" fedőnevű ügynököt a frankfurti magyar kereskedelmi kirendeltségen 

foglalkoztatták.

1964 1969 Mo., NSZK

69. Bt-239/1 "Franz" Z-1018 1951-1951; 

1962-1966

A hálózati személy magyar származású és 1947-től angol állampolgárságú 

kereskedelmi tengerész volt, felesége és gyermeke Magyarországon maradtak. 1987-

ben Magyarországra költözött. 1951-ben merült fel először a beszervezése, majd 1962-

ben történt látogatásakor a hírszerzés folytatta tanulmányozását előbb "Jeanne" és 

"Tiszai", végül 1963-tól "Lecourt/Lecvourt" fedőnéven, beszervezési jelöltként. 1966-ban 

megszüntették tanulmányozását, mert a jelöltet cége Bahreinbe küldte, és az ügyet 

ismerő operatív tiszt, Szabó László csoportvezető külföldre távozásával fennállt a 

dekonspirálódás veszélye. Ugyanekkor felmerült, hogy a szovjet hírszerzés átveszi a 

jelöltet. 1967-ben egy újabb hazalátogatása során végül a szovjet tanácsadóval 

egyeztetve beszervezték "Franz" fedőnéven ügynöknek kikötői objektumok 

feltérképezésére. A beszervezése után nem sokkal a hálózati személy elvesztette 

munkahelyét és a hírszerzés átszervezése miatt nem tudták foglalkoztatni, ezért 1968-

ban pihentették, végül 1969-ben határoztak a kizárásáról, ennek végrehajtása nem 

derül ki a dossziéból. A kétkötetes dosszié első kötetében az 1951-ben, illetve 1962 és 

1966 között keletkezett iratokat helyezték el. A jelöltet "Refes" fedőnéven is említik a 

dossziéban. A zárólapok szerint 1966-ben Lecourt kutató B és M dossziéjának korábbi 

számai Kt-512/63., illetve K-1716/1966 voltak. ÁVH X/3, ÁVH VIII/2., BM III/I-1-A., BM 

III/II-3-A., BM III/II-4-A., BM III/I-1-B., BM III/I-1-C., BM III/I-7-Y. 

1962 1966 Mo., Nagy-

Britannia

Bt-239/2 "Franz" Z-1018 1967-1969; 

1987

A hálózati személy magyar származású és 1947-től angol állampolgárságú 

kereskedelmi tengerész volt, 1951-ben, 1962-1966 között a hírszerzés beszervezési 

jelöltje ("Tiszai", "Jeanne" és "Lecourt" fedőneveken), 1967-1969 között pedig ("Franz" 

fedőnéven) ügynöke  volt. L. Bt-239/1 dossziét.  A kétkötetes dosszié második 

kötetében az 1967-1969 között keletkezett iratokat helyezték el. A dosszié nagy 

mennyiségű K-ellenőrzésből származó anyagot, valamint egy - a beszervezésről 

készített - magnószalagot is tartalmaz.

1967 1969 Mo.

Bt-240/1 "Strasser Hilda" 10-69285/52 1952-1982 "Strasser Hilda", később "Pierre" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja. Az ügynököt 

Budapesten élő szüleivel zsarolva kényszerítették együttműködésre. 1956-tól 

gépírónőként a BBC magyar adásánál alkalmazták. ÁVH VIII/2., BM II/2. (1956). 

1952.05.13 1967.05.30 Nagy-Britannia London
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70. Bt-240/2 "Strasser Hilda" 10-69285/52 1956-1982 "Strasser Hilda" majd "Pierre" fedőnevű ügynök  Londonban a BBC alkalmazottja volt. 

BM II/3-a.

1952 1962 Nagy-Britannia London

Bt-240/3 "Pierre" ("Strasser 

Hilda", "Jacquelin")

10-69285/52 1962-1982 "Strasser Hilda" majd "Pierre" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja. 1952 1967 Nagy-Britannia London

Bt-241 "Howard" 10-

69333/1952

1952-1964 Az ÁVH VIII/2. osztálya által 1951-ben beszervezett, kereskedelmi ügynökként dolgozó 

és Londonban lakó "Howard" fedőnevű ügynök  értékelhető jelentést nem adott.

1952.06.30 1955.03.14 Nagy-Britannia

71. Bt-242 "Back Hubert" 10-69857 1949-1963; 

1966; 1982

"Back Hubert" fedőnevű ügynök Belgiumban élt és az Magyar Harcosok Bajtársi 

Közösségéről jelentett.

1950 Belgium, Mo.

Bt-243 "Lepsényi" Z-601 1962-1963 "Lepsényi" fedőnevű ügynököt Argentínában akarták foglalkoztatni. 1963 1963 Argentína, Mo.

Bt-244 "Bogár Bea" Z-724/64 1964-1965 A hálózati személy 1954-1960 között külképviseleteken (Teherán, Brüsszel, Hága), 

illetve a Külügyminisztériumban, 1960-tól pedig Külkereskedelmi Minisztériumban 

(KKM) dolgozott titkárnőként. 1964-ben Párizsba, a franciaországi Magyar 

Nagykövetség Kereskedelmi Kirendeltségére helyezték át, ahonnan 1965-ben 

magánéleti okok miatt saját kérésére hazarendelték. 1965 után a KKM Államközi 

Főosztályára osztották be. Kiutazása előtt, 1964-ben szervezte be a hírszerzés "Bogár 

Bea" fedőnéven titkos munkatársnak külképviseleti elhárító munkára. Operatív munkát 

nem végzett, hazatérése után átadták további foglalkoztatásra a kémelhárításnak. BM 

III/I-3-J., BM III/II-3-A.

1964 1965 Mo., Franciao.

Bt-245 "René" Z-632 1962-1965; 

1982

A szír állampolgárságú hálózati személy 1961-től Szíria angliai nagykövetségének 

kulturális attaséja volt. 1963 tavaszán szervezte be a hírszerzés "René" fedőnéven 

ügynöknek. "René" 1964 elején megszakította a kapcsolatot, majd 1965 elején 

visszatért Szíriába. 1965 őszén anyagait irattározták, kizárása nem derül ki a 

dossziéból. BM III/I-1-A., BM III/I-1-B.

1963 1965 Nagy-Britannia, 

Szíria

72. Bt-246/2 "Bakos József" H-25774/2 1960-1967; 

1987

"Bakos József" fedőnevű informátort Frankfurtban, a magyar kereskedelmi 

kirendeltségen akarták foglalkoztatni.

1966 1967 Mo., NSZK

Bt-248/1 "Dorr Hans" Z-790 1962-1965 "Dorr Hans" fedőnevű jelölt, francia kereskedelmi utazó és újságíró, aki magyar 

külkereskedelmi cégekkel állt üzleti kapcsolatban, pénzért adott információkat a magyar 

hírszerzésnek, de formális beszervezése nem történt meg. 1965-ben nyitottak rá kutató 

dossziét, amelyet 1965-ben zártak le. BM III/I-3-D Alosztály

1963 1965 Mo., Franciao.

73. Bt-248/2 "Dorr Hans" Z-790 1965-1969 "Dorr Haus" fedőnevű ügynök (francia kereskedő és újságíró) 1962-től állt kapcsolatban 

a párizsi rezidenturával. Formális beszervezése nem történt meg, de pénzért adott 

információkat. 1967-ben a hírszerzés a kapcsolat pihentetéséről, majd 1968-ban a 

végleges megszakításról, valamint az iratok irattározásáról döntött. BM III/I-3. Osztály

1965 1969 Mo., Franciao.

Bt-248/2 - 

1. sz. 

melléklet

"Dorr Hans" Z-790 1966-1967 Francia nyelvű nyomtatott iratok (214 lap) és kézzel írt feljegyzések (11 lap) 

fotomásolatai, valamint 1 filmszalag.

1967 1967 Mo., Franciao.

Bt-248/2 - 

2. sz. 

melléklet

"Dorr Hans" Z-790 1964; 1967 A "Revue economique et sociale" c. folyóirat 1 példánya (80 lap, 1964. július), 81 lap 

házkutatás során fotózott lap (1967. június 22.), valamint egy fénykép.

1967 1967 Mo., Franciao.

74. Bt-249 "Sas" Z-756 1964-1966; 

1970; 1982

"Sas" fedőnevű informátort Bécsben élő testvérére akarták foglalkoztatni. 1965 1966 Ausztria, Mo.
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Bt-250 "Beck Mária" 10-

69523/1954

1954-1955, 

1964

"Beck Mária", illetve "Beck Lili" fedőnevű ügynököt 1954-ben szervezte be a BM II/1. 

alosztálya. Feladata egy Magyarországon többször megforduló angol kereskedő 

megfigyelése volt. Még 1954-ben kizárták a hálózatból. 

1954.06.07 1955.03.14 Magyarország, 

Nagy-Britannia

Budapest, 

Kecskemét

Bt-252/1 "Lantos Károly" 10-69346 1952 "Lantos Károly", egy piarista szerzetes és paptanár, a bécsi Opus Mystici Corporis 

Verlag (OMC Kiadó) igazgatójának beszervezésével kapcsolatos iratok.

1952 1955 Mo.

75. Bt-252/2 "Lantos Károly" 10-69346 1952-1955 "Lantos Károly" fedőnevű ügynök foglalkotatásával, majd a hálózatból való kizárásával 

kapcsolatos iratok.

1952 1955 Mo.

Bt-253 "Regős Péter" 10-69157 1951-1955; 

1964

"Regős Péter" fedőnevű ügynököt jugoszláv vonalra szervezték be. 1951 1955 Mo., Jugoszlávia

76. Bt-254/2 "Rames" 10-69587/2 1955-1967; 

1989

"Rames", korábban "Hunyadi István" fedőnevű ügynököt előbb Franciaországban a 

Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének ügyében , majd az USA-ban foglalkoztatták.

1955 1966 USA, Mo., Fro. 

77. Bt-255/3 "Kerekes Mihály" 10-68852 1955-1963; 

1983

"Kerekes Mihály" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja. 1945 nyarán a Kisgazda 

Párt propaganda osztályának helyettes vezetője volt és az állambiztonsági szervek 

szerint kapcsolatban állt a Magyar Közösséggel, illetve Nagy Ferenc megbízásából 

illegálisan fegyvert szerzett. Évekig körözés alatt állt, bujkálása közben Fiatal 

Magyarság néven szervezkedést kezdeményezett. 1950-ben 2 év 6 hónap 

fegyházbüntetésre ítélték, 1952-ben pedig Kistarcsára internálták. 1953-ban itt 

szervezte be az elhárítás, FKgP vonalra. 1955-ben a hírszerzés Ausztriába telepítette 

és 1957-ig Bécsben élt. 1957-ben az ő vezetésével alakult meg a strasbourgi székhelyű 

Magyar Forradalmi Tanács.  1957 februárjában  a Menekült Magyarok Kulturintézetének 

alapító elnöke lett. 1957 szeptemberi repatriálása után a Külügyminisztériumban 

dolgozott a Magyar Hírek főszerkesztőjeként.

1953 1983.08.09 Ausztria, 

Magyarország

Bt-255/4 "Kerekes Mihály" 10-68852 1960-1988 "Kerekes Mihály" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja. 1945 nyarán a Kisgazda 

Párt propaganda osztályának helyettes vezetője volt és az állambiztonsági szervek 

szerint kapcsolatban állt a Magyar Közösséggel, illetve Nagy Ferenc megbízásából 

illegálisan fegyvert szerzett. Évekig körözés alatt állt, bujkálása közben Fiatal 

Magyarság néven szervezkedést kezdeményezett. 1950-ben 2 év 6 hónap 

fegyházbüntetésre ítélték, 1952-ben pedig Kistarcsára internálták. 1953-ban itt 

szervezte be az elhárítás, FKgP vonalra. 1955-ben a hírszerzés Ausztriába telepítette 

és 1957-ig Bécsben élt. 1957-ben az ő vezetésével alakult meg a strasbourgi székhelyű 

Magyar Forradalmi Tanács.  1957 februárjában  a Menekült Magyarok Kulturintézetének 

alapító elnöke lett. 1957 szeptemberi repatriálása után a Külügyminisztériumban 

dolgozott a Magyar Hírek főszerkesztőjeként. 1963-ban zárták ki a hálózatból. BM II/3. 

(1960)

1960.10.13 1975.09.02 Ausztria, 

Magyarország

78. Bt-256 "Tárnoki" Z-543/62 1960-1965 A hálózati személy 1956-tól villamosmérnökként dolgozott a Belojannisz Budapesti 

Rádiótechnikai Gyárban  "Tárnoki" fedőnevű titkos munkatárs elektroa. Milánóban élő 

rokonai miatt vették fel vele a kapcsolatot. 1961-től társadalmi kapcsolatként 

foglakoztatták, majd 1962-ben szervezték be titkos munkatársnak. 1963-ban 

Kecskemétre költözött, 1965-ben átadták további foglakoztatásra a Bács-Kiskun 

megyei Rendőrfőkapitányság Politikai Nyomozó Osztályának. BM II/3-F alosztály, BM 

III/I-4-F Alosztály

1962 1905.05.18 Mo., Olaszo.

Bt-258 "Erős Áron" Z-743 1964-1968 "Erős Áron" fedőnevű titkos munkatársat, a Ganz Villamossági Művek gépészmérnökét 

1964-ben szervezte be a BM III/I-4-f alosztálya, mert kihelyezték volna Milánóba, a 

magyar kereskedelmi kirendeltség műszaki tanácsosaként. Ez végül nem valósult meg, 

a hálózatból 1965-ben kizárták.

1964.12.01 1968 Magyarország, 

Olaszország

Budapest
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Bt-259 "Balatoni László" Z-493 1960-1964, 

1974

"Balatoni Lászlót" 1961-ben a Külkereskedelmi Minisztérium főosztályvezetőjeként 

szervezték be, 1962-ben a belgrádi kereskedelmi kirendeltség vezetője lett. 

1961.12.19 1964.10.24 Mo.

Bt-260 "Michael Couper" Z-736 1961-1966; 

1974-1976

"Michael Couper" fedőnevű jelölt, Ausztriában élő magyar származású tisztviselő, a 

Szent László Bajtársi Közösség titkára volt. A BM II/3-B Alosztály 1961-től kezdve 

törekedett a beszervezésére. "Michael Couper" rokoni látogatás miatt rendszeresen 

beutazott Csehszlovákiába, ezért a magyar hírszerzés felvette a kapcsolatot a 

csehszlovák állambiztonsági szervekkel, majd 1963-ban megkísérelték a 

beszervezését, de azt ő visszautasította. Ez után kompromittáló akciókat indítottak 

ellene, valamint más, az ismeretségébe tartozó emigránsok ellen is. BM III/I-2-E 

Alosztály

1961 1966 Ausztria, Mo., 

Csehszlovákia

79. Bt-262/1 "Balatoni" H-5629 1957-1962 "Balatoni" fedőnevű ügynök, volt vezérkari alezredes foglalkoztatásával és 

ellenőrzésével kapcsolatos iratok.

1957.06.24 1962.04.25 Mo.

Bt-262/2 "Balatoni" H-5629 1945-1952 A dosszié túlnyomó részben Hátszegi (Hatz) Ottó 1945 és 1951 közötti, a szovjet 

hatóságok által folytatott nyomozás során keletkezett kihallgatásainak jegyzőkönyveit 

tartalmazza. A dossziéban ezenkívül megtalálható a Hátszegi Ottó ügyében 1951. 

december 3-án kelt vádirat, valamint az 1952. január 29-én kelt ítélet is.

1960.02.02 1962.04.25 Mo., SZU

Bt-262/3 "Balatoni" H-5629 1958-1962 A dosszié Hátszegi (Hatz) Ottó megfigyelése kapcsán keletkezett rövidebb összefoglaló 

és ügynöki, valamint külső megfigyelést és telefonlehallgatást rögzítő jelentéseket 

tartalmaz 1960-61-ből, valamint "Késmárki" fedőnevű ügynök 1958. október 6-án kelt 

50 oldalas jelentését, amely a Kállay-kormány és Szombathelyi Ferenc vezérkar főnök 

1943-1944-ben, a háborúból való kilépés érdekében tett politikai lépéseit tárgyalja.

1962.04.25 1965.01.27

80. Bt-262/4 "Balatoni" H-5629 1958-1972 "Balatoni" fedőnevű ügynök foglalkoztatásával kapcsolatos iratok. Az ügynök 1963 és 

1966 között az NDK-ban dolgozott, és ez idő alatt az ottani állambiztonsági szervek 

foglalkoztatták. Hazatérte után előbb pihentették, majd 1972-ben kizárták a hálózatból.

1962.07.04 1972.08.28 Mo., NDK

Bt-263 "Hagne Alex" Z-742 1962-1968; 

1982

"Hagne Alex" fedőnevű jelölt 1956 novemberében ment ki Németországba, ahol 

különböző egyetemista diákszervezetek vezetője volt. A hírszerzés 1962-től 

próbálkozott a beszervezésével, e célból kiutaztatta hozzá a Magyarországon élő 

testvérét is. "Hagne Alex" az ügynöki munkát nem vállalta, ezért  a dossziét 1965-ben 

1963 1905.05.18 Mo., NSZK

Bt-264 "Kara Ahmet" 10-69305 1950-1982 "Kara Ahmed" fedőnevű ügynök török állampolgár volt. 1950-ben üzleti ügyben és 

rokonlátogatáson járt Magyarországon. Hosszas tanulmányozás (szobalehallgatás, 

külső figyelés és beszervezett nagybátyja által róla adott jelentések) után lett a hálózat 

tagja. Feladatát, hogy lakhelyéről, Isztambulból adjon információkat a magyar 

állambiztonsági szerveknek, nem hajtotta végre. 1953-ig hiába próbálták felvenni vele a 

kapcsolatot, ekkor kizárták a hálózatból.

1950 1955 Mo., Törökország

81. Bt-265 "Virányosi" Z-2079 1970-1974 "Virányosi" fedőnevű titkos munkatárs 1950-ben vonult be katonai szolgálatra, 1953-

ban áthelyezték a BM állományába. 1956 szeptemberéig a Dorogi Járási 

Rendőrkapitányságnál államvédelmi alosztályvezető helyettes, majd 1957-ig 

alosztályvezető. Az 1970-es évek elején elvégezte a Külügyminisztérium 2 éves 

iskoláját. 1973-ban szervezte be a BM III/I-10. alosztálya. 1973-74-ben Burmában, majd 

Irakban dolgozott.

1973.04.18 1974.03.14 Burma, Irak
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Bt-266 "Iparos" 10-

69105/1951

1951-1973 "Iparos" az USA állampolgára, az Amerikai Egyesült Államok Kommunista Pártja 

Magyar Csoportjának titkára és több más, hangsúlyozottan baloldali  emigráns 

szervezet tagja, ill. elnöke volt. 1959-ben szervezték be. A magyar állambiztonsági 

szervek terve az volt, hogy "Iparos"-t az általul  haladónak tekintett mozgalomból 

kivonva a fasisztának tekintett magyar emigrációba építik be. Ettől azért álltak el, mert 

az ügynök erősen exponálta magát az USA-ban élő baloldali gondolkodású magyarok 

körében, így gyanús lett volna viselkedése. 1961-ben megszakították vele a 

kapcsolatot.

1951.09.19 1965 USA New York, 

Washington

Bt-267/1 "Halmi József" 10-69031 1951 A jugoszláv állampolgárságú "Halmi József" fedőnevű ügynök beszervezésével és 

foglalkoztatásával kapcsolatos iratok.

1951 1952 Mo., Jugoszlávia

82. Bt-267/2 "Halmi József" 10-69031 1951-1952, 

1964

A jugoszláv állampolgárságú "Halmi József" fedőnevű ügynök foglalkoztatásával, majd 

a hálózatból való kizárásával kapcsolatos iratok.

1951 1952 Mo., Jugoszlávia

Bt-268 Csengeri Géza 10-69695 1957-1969; 

1972-1973

"Csengeri Gézát", a Buenos Aires-i magyar kereskedelmi kirendeltség munkatársát 

1955-ben szervezte be a hírszerzés "elvi" alapon.

1956.01.05 1969.12.20

Bt-269 "Elek Lajos" 10-69370 1952-1953, 

1963, 1982

"Elek Lajos" fedőnevű ügynököt a recski internálótáborban szervezték be, ausztriai 

munkára, de mivel fogolytársairól nem volt hajlandó jelenteni, ezért a hálózatból 

kizárták.

1952 1953 Ausztria, Mo. Recsk

Bt-270 "Hidas Péter" 

("Asztalos Péter")

11-73709 1960-1967 A dosszié "Hidas Péter" beszervezési anyagait tartalmazza. 1951 márciusában a 

határőrség gépkocsivezetőjeként szervezte be informátornak a Határőr Felderítő 

Osztály "Asztalos Péter" fedőnéven. 1959-ben került a Külügyminisztériumba 

gépkocsivezetőnek. A BM II/3. osztályának figyelme azért irányult rá, mert 1959-ben a 

párizsi magyar nagykövet gépkocsivezetője lett, ahonnan 1966-ban tért haza. 1967-ben 

a hálózatból kizárták.

1960.08.29 1967.03.22 Franciaország, 

Magyarország

83. Bt-273/1 "Demeter János" 10-69330 1952-1955; 

1964; 1982

"Szilágyi Péter", majd "Demeter János" fedőnevű Angliában élő ügynök iratai. A 

dosszié, a második kötetével együtt, rendezésre szorul. 

1952 1955 Mo., Nagy-

Britannia

Bt-273/2 "Demeter János" 10-69330 1952-1986 "Szilágyi Péter", majd "Demeter János" fedőnevű Angliában élő ügynök iratai. A 

dosszié, az első kötetével együtt, rendezésre szorul. 

1953 1964 Mo., Nagy-

Britannia

84. Bt-274 "Bán Dénes" 10-69458 1953-1955; 

1964

"Bán Dénes" fedőnevű ügynököt jugoszláv vonalra szervezték be, de foglalkoztatására 

nem került sor.

1953 1955 Mo., Jugoszlávia

Bt-275 "Ligeti Béla" 10-69326 1952-1955; 

1964

"Ligeti Béla" fedőnevű ügynököt jugoszláv vonalra szervezték be, de érdemi munkát 

nem végzett.

1952 1955 Mo., Jugoszlávia

Bt-276 "Cseke György" 10-69451 1953-1955; 

1964

"Cseke György" fedőnevű ügynök beszervezésével, foglalkoztatásával, majd 

kizárásával kapcsolatos iratok.

1953 1955 Ausztria, Mo., 

Jugoszlávia

Bt-277 "Pomázi", 

"Reinhold"

Z-251 1959-1976 Pomázi fedőnevű titkos munkatársat 1960-ban szervezte be a BM II/3-b Alosztály, 

amikor kihelyezték Frankfurtba, a kereskedelmi kirendeltségre, gépkocsivezetőnek. 

1968-ban haza rendelték, majd rögtön kihelyezték - a feleségével együtt - a bécsi 

nagykövetségre. Ekkor változtatták "Reinhold"-ra a nevét. 1972-ben tértek haza, a BM 

III/I-2. Osztály ekkor döntött a hálózaból való kizárásáról.

1970 1973 Ausztria, Mo., 

NSZK

85. Bt-278 "Rákóczi" Z-587/62 1962-1978; 

(1996)

"Rákóczi Péter" fedőnevű tikos munkatársat 1962-ben szervezte be a BM III/I-4-h 

Alosztálya. 1963-tól 1965-ig a Komplex Külkereskedelmi Vállalat munkatársaként 

Brazíliában dolgozott. 1965-ben kizárták a hálózatból.

1962.10.23 1965.11.02 Mo., Brazília

Bt-279/2 "Pál Géza" 28-6536/2 1952-1955 "Pál Géza" fedőnevű ügynököt 1951-ben szervezte be az ÁVH Baranya Megyei 

Osztálya. Feladata, miután 1945 előtt hivatásos tiszt volt, egykori katonatisztek 

megfigyelése volt. 1954-ben Ausztriába telepítették. 

1952 1955 Ausztria, Mo.

3.2.1. Bt-dossziék   (1902) 1945-1990 (2003) 32/177



R.e. 

(d.)
Ikt. sz. Tárgy

Nyitó 

/Hálózati/ 

szám

Irat évköre Kivonat Ország Település
Dosszié nyitása-

zárása

Bt-279/3 "Pál Géza" 28-6536/3 1954-1955; 

1957; 1964

"Pál Géza" fedőnevű ügynököt 1951-ben szervezte be az ÁVH Baranya Megyei 

Osztálya. Feladata, miután 1945 előtt hivatásos tiszt volt, egykori katonatisztek 

megfigyelése volt. 1954-ben Ausztriába telepítették.  Még abban az évben vissza is tért 

Magyarországra, ezután a BM II/2. osztálya részletesen kihallgatta. 1955-ben kizárták a 

hálózatból.

1955 1955 Ausztria, Mo.

86. Bt-280 "Fenyő" 33-6787 1957-1965; 

1981; 1983

"Fenyő" fedőnevű ügynököt, aki jogász végzettségű, de csak gondnoki állást betöltő 

szolnoki lakos, 1955-ben szervezték be, hazafias alapon. A beszrevezési iratai 

megsemmisültek. 1957-ben a hírszerzés vette át, mivel a Bécsben élő unokatestvérét 

("Forgács" fedőnevű jelölt, majd "Flaming" fedőnevű ügynök) kellett a hálózatba 

beszervezni. A sikeres akcióért havi 1200 forintot kapott, egészen 1965-ig, noha további 

operatív munkát már nem végzett. 1965-ben a hálózatból kizárták. BM Szolnok megyei 

RFK Politikai Nyomozó Osztálya, BM III/I-2-E Alosztály. A dosszié nagy mennyiségű 

nyugtát, valamint "K-ellenőrzésből" származó iratot is tartalmaz. 

1957 1965 Ausztria, Mo. Szolnok

Bt-283 "Vegyész", 

"Diamant"

10-

69084/1951

1951-1963 "Vegyész" fedőnevű ügynököt 1951-ben szervezték be, amikor Kanadából hazatért, 

hogy itthon a vegyészmérnöknek tanuljon. 1955-ben zárták ki a hálózatból. ÁVH VIII/2.

1951 1955 Mo., Kanada 

Bt-284 "Pawlik" Z-610 1958-1967 Az osztrák állampolgárságú és Bécsben lakó "Pawlik" fedőnevű, levélcímtulajdonos 

beszervezésével (1961), foglalkoztatásával, majd kizárásával (1965) kapcsolatos iratok.

1963 1965 Ausztria Bécs

87. Bt-285 "Zólyomi Géza" 10-69542 1951-1955; 

1963; 1976

"Zólyomi Géza" rezidensként a berlini követségen dolgozott. 1954 1955 Mo., NDK, NSZK

Bt-287 "Wiesner Bertalan" 10-69233 1950-1955; 

1963

"Wiesner Bertalan" fedőnevű ügynököt Ausztriában foglalkoztatták, majd azzal a 

hivatkozással, hogy kapcsolatban áll az USA hírszerző szerveivel is, a hálózatból 

kizárták.

1950 1955 USA, Ausztria, 

Mo.

Bt-288 "Helikon" Z-982 1966-1971 "Helikon" fedőnevű ügynököt 1967-ben szervezték be egy Franciországban élő volt 

osztálytársa megközelítése ügyében. Párizsba is kiutazott, de nem járt sikerrel, ezért a 

hálózatból kizárták. BM III/I-3-j.

1967 1968 Mo., Fro.

Bt-290 "Micsunovics Vukó" 10-

69187/1952

1951-1955; 

1964

"Micsunovics Vukó" fedőnevű ügynököt, aki jugoszláv politikai emigránsként 

Budapesten az Orosz Intézet hallgatója volt, az ÁVH X/3. osztálya szervezte be 1952-

ben. Jugoszláv és emigrációs vonalon foglalkoztatták, majd hírszerző lehetőségeinek 

megszűnése miatt 1955-ben zárták ki a hálózatból.

1952 1964 Mo., Jugoszlávia

88. Bt-291 "Andor Claris" 10-

69155/1951

1950-1963 "Andor Claris" fedőnevű ügynök 1947-ben vándorolt ki az USA-ba, New Yorkban élt, és 

haza akart térni, ennek kapcsán szervezték be. 1953-ban zárták ki a hálózatból.  ÁVH 

VIII/2.

1951 1964 USA

89. Bt-292/1 "Béla" 10-66162 1951-1957 A dosszié "Béla" fedőnevű ügynök, szervita szerzetes beszervezési anyagait 

tartalmazza. Az ügynök rendtársairól adott jelentéseket. 

1952.01.16 1963.09.28 Mo.

90. Bt-292/2 "Béla" 10-66162 1957-1969; 

1979-1981

"Béla" fedőnevű ügynököt 1958-ban a BM II/3. osztálya Rómába "telepítette", a 

kapcsolat azonban 1959-ben megszakadt.

1959.10.02 1969.06.07 Mo., Olaszo., 

Vatikán

Bt-293/2 "J. Truel" 10-69135 1960-1971; 

1982

"J. Truel" fedőnevű ügynököt, aki kanadai állampolgár, vegyészmérnök, 1951-ben 

szervezték be "Balatoni" fedőnéven. Iratai 1956-ban megsemmisültek. 1960-ban vették 

fel vele újra a kapcsolatot, amikor szülei látogatására Magyarországon járt. A 

washingtoni rezidentura tartotta vele kapcsolatot, 1961-ben kapta az új fedőnevét, 

időnként találkozatk vele, de érdemi operatív információt nem adott. 1971-ben zárták ki 

a hálózatból. BM II/3. Osztály, BM III/I-4. Osztály, BM III/I-5. Osztály. A dosszié családi 

fotókat és "K-ellenőrzésből" származó iratokat is tartalmaz.

1970 1972 USA, Mo., 

Kanada 
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91. Bt-294 "Kormányos 

Menyhért"

10-69580 1955; 1963; 

1982

"Kormányos Menyhért" fedőnevű ügynök vonatkisérőként dolgozott a Sopron-Ebenfurt 

közötti vonalon.

1955 1955 Ausztria, Mo.

Bt-295 "Nagy Ilona" 10-69572 1955, 1963 "Nagy Ilona" fedőnevű ügynök beszervezésével kapcsolatos iratok. 1955 1955 Ausztria, Mo.

Bt-297 "Lukács Imre" 10-

69138/1951

1951-1970; 

(1996)

"Lukács Imre" fedőnevű titkos munkatárs Párizsban 1952 és 1954 között, a Magyar 

Nagykövetség sajtótitkára volt. ÁVH VIII/3.

1951 1963 Fro. Párizs

92. Bt-298 "Várhelyi" Z-576 1962-1964 "Várhelyi" fedőnevű titkos munkatárs beszervezési dossziéja. 1962 Jugoszlávia Belgrád

Bt-299 "Asztalos Péter" Z-101/58 1958-1963 "Asztalos Péter" fedőnevű titkos munkatárs villamosmérnök a Villamos és 

Kábelgyárban dolgozott. 1958-ban kihelyezték a bécsi kereskedelmi kirendeltségre - 

ennek kapcsán szervezte be a hírszerzés. Hazatérte után, 1962-ben,  a NIKEX 

külkereskedelmi vállalat osztályvezetője lett. Ekkor kizárták a hálózatból, de a BM III/II-

3-A Alosztálya hivatalos kapcsolatba lépett vele. BM III/I-4-F Alosztály. (A dossziéban 

köztörvényes bűncselekményekkel (csempészet, vámbűncselekmény) kapcsolatos 

iratok is vannak.)

1958 1963 Ausztria, Mo.

Bt-300 "Boros" 10-69442/53 1953-1986 "Boros" fedőnevű ügynök osztrák állampolgár, bécsi lakos 1953 és 1955 között volt 

operatív kapcsolat. Hírszerzési lehetőségei hiányában megszakították vele a 

kapcsolatot, de személye egészen 1986-ig időről időre felmerült, mint lehetséges 

hálózati személy. 1979-ben osztrák lapok arról írtak, hogy "Boros" az NDK ügynöke. A 

dosszié az ügynök jelentéseit is tartalmazza. A 388. lap anonimizált xerox másolat. BM 

II/4. Osztály, BM III/I.

1953 1986 Ausztria, Mo. Bécs

93. Bt-302/1 "Horváth József", 

"Kürtös"

10-69614 1958-1968 "Horváth József" fedőnevű informátort, aki külkereskedelmi üzletkötő volt, majd 1956-

ban a berlini magyar követségen dolgozott, 1956-ban szervezte be a BM II/3. osztály. 

Hazatérte után a BM II/2-g alosztály vette át 1958-ban. Itthon előbb az Elektroimpex, 

majd a Transelektro vállalatoknál dolgozott. A BM III/II-10/a alosztálya "Horváth 

Józsefet" 1968-ban átadta továbbfoglakoztatásra a BM III/I-3-J alosztly számára, ezzel 

zárul a dosszié.

1958 1969 Mo., NSZK

Bt-302/2 "Kürtös" 10-69614 1968-1980 "Kürtös" fedőnevű titkos munkatársat 1970-től foglalkoztatta a hírszerzés. 1972-1976 

között a Transelektro külkereskedelmi vállalat frankfurti irodájának vezetője volt. 1979-

ban egészségi állapota miatt nyugdíjazták, 1980-ban a dossziéját irattározták. A 

dossziéba 8 lap anonimizált fénymásolatban van befűzve. BM III/I-3-B Alosztály

1972 1981 Mo., NSZK

Bt-304 "Fráter Wilhelm" H-4615 [H-

40615]

1965-1966 A dosszié "Fráter Wilhelm" fedőnevű ügynöknek a BM III/I-3. osztálya által nyitott 

beszervezési anyagait, a rávonatkozó jellemzéseket, feljegyzéseket, ügynöki 

jelentéseket tartalmaz. Az ügynök Rómában, a Pápai Magyar Intézetben 1965-66-ban 

tanuló ösztöndíjas magyar papokról, a magyar papi emigrációról is adott jelentéseket. 

1963-ban a Központi Szeminárium vicerektora volt, amikor a BM III/III-2-a alosztálya 

"Váci" fedőnéven ügynöknek beszervezte. (H-40615, M-32406)

1965 1966 Mo., Vatikán

Bt-305 "Parlagi" 10-69571 1955, 1964 "Parlagi" fedőnevű személy beszervezési kísérlete. 1955 1955 Mo.

Bt-306 "Silver" 10-

69524/1954

1952-1964 Az 1938 óta Londonban élő "Silver" fedőnevű kutató ügynököt két évi tanulmányozás 

után 1954-ben szervezte be a BM II/1. alosztálya, amikor a a magyar-angol labdarúgó 

válogatott mérkőzésre hazautazott. Összesen hat találkozót tartottak vele, ezeken csak 

érdektelen jelentéseket adott, majd a további együttműködést is megtagadta a magyar 

államvédelmi szervekkel, ezért 1955-ben kizárták a hálózatból.

1954.06.09 1956 Nagy-Britannia London
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94. Bt-307 "Gyenes", 

"Gyergyói"

Z-219 1959-1966 "Gyenes" majd "Gyergyói" fedőnevű titkos munkatárs 1954-től a Csillebérci Úttörőtábor 

helyettes vezetője, majd vezetője volt 1957-ig.  Egy, a tábor területén történt tűzeset, 

illetve gazdasági visszaélések vádjával miatt indult ellene eljárás. 1959-ben a 

Külügyminisztérium alkalmazottjaként a bécsi Magyar Nagykövetség gondnoka lett. 

Ekkor szervezte be a BM II/3-h alosztálya. 1965-ben rendelték haza gazdasági 

visszaélések és nem megfelelő operatív munkája miatt.

1959 1965 Magyarország, 

Ausztria

Bt-308 "Almási Henrik" 10-69505 1953-1955; 

1964

"Almási Henrik" fedőnevű ügynököt jugoszláv vonalon akarták foglalkoztatni. 1954 1955 Mo., Jugoszlávia

Bt-309 "Drugovics Péró" 10-69427 1953-1955; 

1964

"Drugovics Péró" fedőnevű ügynököt jugoszláv vonalon foglalkoztatták. 1953 1955 Mo., Jugoszlávia

95. Bt-310 Sas László H-25072 1960-1969 "Sas László"-t 1960-ban a Külkereskedelmi Minisztérium jugoszláv referatúrája 

vezetőjeként szervezte be a BM II/2. osztálya "hazafias alapon". 1963-ban vette át a 

hírszerzés, mikor a belgrádi kereskedelmi kirendeltségre helyezték üzletkötőnek. 

Miután központi utasításra a hírszerzés Jugoszláviában megszüntette az "operatív 

munkát", 1964-ben a hálózatból kizárták.

1960.02.10 1969.08.15 Jugoszlávia

Bt-311/1 "Miller" 10-70145 1954-1958; 

1963

"Harangozó István" fedőnevű ügynököt 1954-ben szervezte be a BM V/1. osztálya. 

"Harangozó István", később "Miskei", végül "MIiller" fedőnevű ügynököt 1957-ben 

telepítették Ausztriába. Az emigrációról és az osztrák rendőrségről kellett adatokat 

szolgáltatnia. Magyarországon élő apja egy nyugatnémet cég illegális üzletkötője volt a 

Mineralimpex és a Chemolimpex vállalatok felé. A hírszerzés ezt kihasználva zsarolta 

az ügynököt, de az megszakította velük a kapcsolatot. A dossziéban az ügynök 

beszervezésére, kapcsolataira, körülményeire vonatkozó iratok, valamint az ügynök 

különféle témájú jelentései találhatók. A jelentések tárgya: az ügynök munkahelye, a 

Láng Gépgyár; családja, akik között 1945 előtt gyárosok és szabadkőművesek is 

voltak; az olasz kosárlabda-válogatott, mivel az ügynök az 1955. évi budapesti 

kosárlabda-világbajnokságon tolmácsaként működött közre; a svájci követség egyik 

tisztviselője.

1954 1958 Ausztria, Mo.

Bt-311/2 "Miller" 10-70145 1957-1963 "Harangozó István" fedőnevű ügynököt 1954-ben szervezte be a BM V/1. osztálya. 

"Harangozó István", később "Miskei", végül "MIiller" fedőnevű ügynököt 1957-ben 

telepítették Ausztriába. Az emigrációról és az osztrák rendőrségről kellett adatokat 

szolgáltatnia. Magyarországon élő apja egy nyugatnémet cég illegális üzletkötője volt a 

Mineralimpex és a Chemolimpex vállalatok felé. A hírszerzés ezt kihasználva zsarolta 

az ügynököt, de az megszakította velük a kapcsolatot. A dossziéban az ügynök 

Ausztriába telepítéséről, ottani körülményeiről szóló jelentések, valamint levelek, levél-

másolatok vannak.

1957 1963 Ausztria, Mo.

Bt-311/3 "Miller" 10-70145 1960-1963; 

1966; 1972

"Harangozó István", később "Miskei", végül "MIiller" fedőnevű ügynököt 1957-ben 

telepítették Ausztriába. Az emigrációról és az osztrák rendőrségről kellett adatokat 

szolgáltatnia. Magyarországon élő apja egy nyugatnémet cég illegális üzletkötője volt a 

Mineralimpex és a Chemolimpex vállalatok felé. A hírszerzés ezt kihasználva zsarolta 

az ügynököt, de az megszakította velük a kapcsolatot. 1963-ban kizárták a hálózatból.

1962 1963 Ausztria, Mo.
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96. Bt-312 "Kecskés Gyula", 

"Retkes Gyula"

10-

69144/1951

1951-1972 Az informátor 1951-1952-ben a tiranai, 1958-1961-ben pedig a párizsi, illetve a hanoii 

Magyar Nagykövetségen dolgozott rádiótávírászként. "Kecskés Gyula", illetve "Retkes 

Gyula" fedőnevű informátort 1951-ben szervezte be az ÁVH VIII/5. osztálya. 1950-től, a 

rádiótávírászi tanfolyam elvégzése után a Külügyminisztériumban dolgozott.

1951.11.21 1952.09.16 Fro., Vietnam Tirana, 

Párizs, Hanoi

Bt-313 "Murai János" 10-69538 1954-1955, 

1964

A pécsi egyetemen dolgozó "Murai János"-t jugoszláv vonalra szervezték be, érdemi 

munkát nem végzett.

1954 1955 Mo., Jugoszlávia

Bt-314 "Marika" Z-714 1964-1965 "Marika" fedőnevű titkos munkatárs a római Magyar Nagykövetségen dolgozott. 1964 1965 Mo., Olaszo.

Bt-315/2 "Alington" H-46708 1981-1985 "Futó", majd "Alington" fedőnevű titkos megbízottat 1966-ban szervezte be a BM III/IV-

4. osztálya. Leszerelése után kizárták a hálózatból. 1980-ban a Baranya Megyei 

Rendőrfőkapitányság III/II. osztálya újra beszervezte, mert 1981-től Líbiában vállalt 

munkát.

1981 1985 Líbia, Mo. Pécs

Bt-317 Gömöri Judit Z-739 1959; 1963-

1966

A "Gömöri Judit" fedőnevű beszervezési jelöltet a Külügyminisztérium két éves 

időtartamra eredetileg az UNESCO párizsi központjának tájékoztatási osztályára 

kívánta kihelyezni hírszerzői munkára, végül a szervezet külügyi hivatalánál (Bureau 

des Relations avec les États Membres, Division d'Europe) kapott osztályvezető-

helyettesi állást. A jelölt a titkos munkatársi együttműködést  nem vállalta. A dosszié 

főként 1964. évi iratokat és három tekercs filmnegatívot is tartalmaz.

1964 1965 Mo., Fro.

Bt-318 "Szalai Barnabás" 

("Isaszeghy")

H-51695 1968-1970; 

1985

"Szalai Barnabás" fedőnevű beszervezési dossziéja. Az ügynököt Bonnban élő rokona 

ügyében foglalkoztatták. BM III/IV-3. és III/I-2-d.

1968 1970 Magyarország, 

NSZK

97. Bt-319/2 "Vasadi Eszter" 10-69432 1959-1982 "Kovács Eszter" majd "Vasadi Eszter" titkosmegbízott 1953 és 1981 között állt 

kapcsolatban az állambiztonsági szervekkel. A BM II/3. Osztály szervezte be. 1953-tól 

1958-ig a berni követségen volt adminisztrátor, majd a koppenhágai követségen 

dolgozott. 1961 és 1964-között a Külügyminisztérium volt a munkahelye, majd a bécsi 

követségre került, ekkor a III/I titkos munkatársa lett. 1968-as hazatérése után a BM III/I-

8. Osztály fedőcímként foglakoztatta. 1971-ben a kölni magyar konzulátusra került, 

ekkor átvette a BM III/I-3. Osztály. 1972-ben tért haza, 1975-ig pihentették, majd 1981-

ig újra fedőcímként foglalkoztatták.

1971 1982 Ausztria, Mo., 

Dánia, NSZK

Bt-320 "Herpai" Z-573 1960-1969 

(1996)

"Herpai" fedőnevű titkos munkatársat még 1962-ben szervezték be belső elhárító 

munkára, majd 1967-ben, amikor Genfben, a magyar ENSZ-missziónál 

hivatalsegédként dolgozott, a BM III/I-1-i alosztálya foglalkoztatta.

1962 1969 Mo., Svájc

Bt-321 "Németh József" H-5729 1955-1964 "Németh József" fedőnevű ügynök a GYSEV állomásfőnöke volt. 1955 1963 Ausztria, Mo.

Bt-321/2 "Training John" H-5729 1957-1963 "Németh József" fedőnevű ügynököt, aki a GYESEV tisztviselője volt, a BM II/3 

osztálya 1955-ben szervezte be, kompromittáló adatok alapján. A hazai és az ausztriai 

szociáldemokratákról jelentett. 1957-ben Ausztriába telepítették, ahonnan "Sági Gyula" 

fedőnév alatt jelentett, és a bécsi rezidenturával állt kapcsolatban. 1962-től viselte a 

"Training John" fedőnevet.

1957 1966 Ausztria, Mo.

98. Bt-321/3 "Training John" H-5729 1963-1972; 

1982

"Training John" fedőnevű ügynököt 1957-ben telepítették Ausztriába. 1969-ben - 

hírszerzési lehetőségeinek szűkülési miatt - javasolták számára a hazatérést, de ő ez 

elől kitért, és Ausztriában maradt. A hálózatból formálisan nem zárták ki, viszont a 

dossziét irattározták 1972-ben. BM III/I-2. Osztály. 

1970 1972 Ausztria

Bt-321/3 

melléklete

"Training John" 

postaládáinak iratai

H-5729 1962-1972 Training John  fedőnevű ügynököt 1957-ben telepítették Ausztriába és 1969-ig 

foglalkoztatták. A dosszié az ügynökkel való kapcsolattartás céljából használt 

"postaládák" és egyéb opratív eszközök leírását tartalmazza. 

1962 1972 Ausztria
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Bt-322 "Kovács Lajos" H-27984 1959-1964 "Kovács Lajos" fedőnevű titkos munkatárs gépészmérnökként a Ganz-Mávagban 

dolgozott. 1961-ben a BM II/6. b. elhárító alosztály szervezte be, majd 1962-ben, 

amikor kihelyezték Belgrádba szervíz vezetőnek, a BM III/I átvette foglakoztatásra. 

Operatív munkájával nem voltak megelégedve, ezért 1964-ben kizárták a hálózatból. A 

40-41. lap a hátoldalakkal együtt anonimizált.

1961 1972 Mo., Jugoszlávia

Bt-324 "Dános" Z-2834 1974-1987 "Dános" fedőnevű titkos megbízott beszervezési dossziéja. "Dános" a MAHART-nál 

dolgozott, egyiptomi kihelyezése kapcsán szervezték be 1979-ben. 1988-ban, 

hazatérése után, a GYSEV-hez került, ekkor a BM III/III vette át továbbfoglalkoztatásra. 

BM III/I-2.

1979 1987 Egyesült Arab 

Köztársaság, 

Magyarország

Bt-325/1 "Kepecs" H-64849 1979-1986; 

(1991)

"Egri", majd "Kepecs" fedőnevű titkos megbízottat 1979-ben szervezte be a Győr-

Sopron Megyei Rendőrfőkapitányság III/II. osztálya, mert mint a győri Magyar Vagon- 

és Gépgyár Export Értékesítési Osztályának munkatársa többször külföldön tárgyalt. 

1986-tól Londonban a magyar nagykövetség kereskedelmi tanácsosa volt. Ekkortól a 

BM III/I-2. osztálya foglalkoztatta.

1979 1990 (1991) USA, Mo., Nagy-

Britannia 

Eger, Győr

Bt-325/2 "Kepecs" H-64849 1986-1988, 

(1991)

"Egri", majd "Kepecs" fedőnevű titkos megbízottat 1979-ben szervezte be a Győr-

Sopron Megyei Rendőrfőkapitányság III/II. osztálya, mert mint a győri Magyar Vagon- 

és Gépgyár Export Értékesítési Osztályának munkatársa többször külföldön tárgyalt. 

1986-tól Londonban a magyar nagykövetség kereskedelmi tanácsosa volt. Ekkortól a 

BM III/I-2. osztálya foglalkoztatta.

1986 1990 (1991) Nagy-Britannia London

99. Bt-326 "Török Kata" 20-9827 1951-1956; 

1964; 1968-

1969; 1982

"Török Kata" fedőnevű ügynökkel kapcsolatos iratok. 1955 1956 Ausztria, Mo.

Bt-327 "Virág Györgyné" 10-69567 1955-1956; 

1963

"Virág Györgyné" fedőnevű ügynök Bécsben, az IBUSZ Külföldi Kereskedelmi Akció 

(IKKA) megbízottjaként dolgozott.

1955 1956 Ausztria, Mo.

Bt-328 "Fernande" Z-1486 1966-1973 "Fernande" fedőnevű ügynök  kambodzsai attasé volt New Yorkban. A magyar 

hírszerzéssel 1966-tól állt kapcsolatban, anyagi ellenszolgáltatásért cserébe adott 

információkat. 1969-ben kezdték formálisan is beszervezni, de 1970-ben haza 

rendelték, és így a kapcsolat megszakadt.

1970 1973 USA, Mo., 

Kambodzsa, Szu.

100. Bt-329 "Pál" Z-515/62 1959-1972 Pál fedőnevű titkos munkatársat, aki a Pénzügyminisztériumban jogászként a 

kártalanítási ügyekkel foglakozott, először 1957-ben kísérelte meg beszervezni a BM 

II/6-C Alosztály belföldi munkára, de ezt ő visszautasította. 1962-ben a BM II/3-E 

alosztály hírszerzési vonalra szervezte, elsősorban osztrák és német hivatalos 

kapcsolatai miatt. Jelentései "operatív értékkel nem bírtak", ezért 1965-ben kizárták a 

hálózatból. BM III/I-2. Osztály

1962 1966 Ausztria, Mo., 

NSZK

Bt-330 "Dunai Péter" 10-69071 1951-1954; 

1964

"Dunai Péter" fedőnevű informátor az izraeli magyar követségen dolgozott. 1951 1954 Mo., Izrael

Bt-331 "Alföldi Imre" 10-

69134/1951

1957-1968 "Alföldi Imre" fedőnevű titkos munkatárs a Chemolimpex Külkereskedelmi Vállalat 

osztályvezetője volt. 1951-től állt kapcsolatban a hírszerzéssel és a kémelhárítással. 

Indiai külszolgálata idején személye miatt a BM III/I. és III/II. csoportfőnökségei között 

konfliktusok keletkeztek. BM II/3.

1951 1968 Mo., India

101. Bt-332 "Honti" Z-1830 1971-1972 "Honti" fedőnevű titkos munkatárs beszervezési dossziéja. "Honti"-t egy Ausztriában élő 

távoli ismerőse, "Evanson" fedőnevű beszervezési jelölt ügyében akarták foglalkoztatni. 

BM III/I-1.

1971 1972 Ausztria, Mo.

Bt-333 "Szivós Jenő" 11-60262 1948-1966; 

1982

"Szivós Jenő" fedőnevű, filmrendező foglalkozású informátort az elhárítás 

foglalkoztatta, míg 1957-ben disszidált.

1965 1966
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Bt-335 "Cukor Ludwig" 10-

69489/1953.

1953-1982 "Cukor Ludwig" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja. 1946-ban a HM 

Katonapolitikai Osztálya szervezte be futárfeladatokra. 1949-ben internálták, ezalatt 

informátorként dolgozott. 1953-ban szabadult, visszatért Ausztriába, ahol jelentkezett a 

bécsi magyar követségen. 1955-ben mint provokátort, kizárták a hálózatból. BM II/4-

alosztály.

1953 1966 Ausztria

102. Bt-336 "Acél Tibor" 10-60873 1949-1958; 

1964; 1968

"Acél Tibor" fedőnevű ügynököt az USA budapesti nagykövetségével kapcsolatosan 

foglalkoztatták.

1950 1956 USA, Mo.

Bt-337 "Kaufmann" 10-69533 1953-1968; 

1982

"Kaufmann" fedőnevű ügynök az Osztrák Kereskedelmi Minisztériumban dolgozott. 

1952 és 1955 között foglalkoztatták, majd megbízhatatlannak ítélve, kizárták a 

hálózatból. 1967-ben ismét felmerült a beszervezésének szükségessége, de ekkor a 

lengyel állambiztonsági szervek kérték, hogy ettől álljanak el, mivel az ő hálózatukhoz 

tartozik. BM II/4. Osztály, BM III/I-1. Osztály

1954 1968 Lengyelo., 

Ausztria

Bt-338  "Anda Ferenc" 10-69680 1948-1968  "Anda Ferenc" fedőnevű jelölt korábban a hírszerzés ügynöke volt, majd Kanadába 

disszidált.

1970 1970 Mo., Kanada

103. Bt-339 "Kelecsényi Júlia" Z-795 1965 "Kelecsényi Júlia" fedőnevű jelölt beszervezési kísérlete. A dosszié mellékletében K-

anyagok találhatók.

1965 1966 Mo., Fro.

Bt-339 

melléklet

"Kelecsényi Júlia" Z-795 1966 K-anyagok (levelek). 1966 1966 Mo., Fro.

Bt-340 "Klézli Géza" Z-710 1964-1968; 

1970

"Klézli Géza" fedőnevű ügynököt "Körner" fedőnevű beszervezési jelölt ügyében akarták 

foglalkoztatni.

1964 1968 Ausztria, Mo.

104. Bt-341 "Városi" 10-69560 1954-1955, 

1964

"Városi" fedőnevű ügynököt az USA-ban élő rokonai kapcsán akarták foglalkoztatni. 1955 1956 USA, Mo.

Bt-342 "Karácsonyi" Z-847 1957; 1962-

1966

"Karácsonyi" fedőnevű ügynököt eredetileg az Magyar Néphadsereg Vezérkarának 2. 

csoportfőnöksége szervezte be hírszerzői munkára, amikor a Külügyminisztérium 

diplomatájaként a washingtoni Magyar Nagykövetségre nyert beosztást. Miután kiderült, 

hogy a katonai hírszerzés számára nem tud munkát végezni, 1964 áprilisában a BM 

III/I. átvette továbbfoglalkoztatásra. Később beosztása miatt itt sem volt alkalmazható, 

ezért 1964. augusztus 25-én kizárták a hálózatból. 

1965 1966 USA, Mo.

Bt-343 "Mészáros" Z-604 1962-1966 "Mészáros" fedőnevű ügynököt egy magyar származású amerikai katona beszervezése 

kapcsán akarták foglalkoztatni.

1963 1966 USA, Mo.

Bt-344 "Horgos Béla" 10-69727 1956-1956; 

1963

"Horgos Béla" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja. "Horgos Béla" 1951-ben 

Jugoszláviából jött Magyarországra, és itt kémkedés vádjával az ÁVH őrizetbe vette, 

majd 15 év börtönre ítélték. 1955-ben szabadult, ekkor Nyugatra akarták telepíteni, de 

erre nem került sor, és 1956-ban ismeretlen helyre távozott. BM II/4.

1956 1956 Magyarország, 

Jugoszlávia

Bt-345 "Teri György" 10-69208 1950-1958; 

1964-1967; 

1982

"Teri György" fedőnevű ügynököt Bécsben foglalkoztatták. 1950 1952 Ausztria, Mo.

105. Bt-346 "Hatvani", "Hollay" 10-61311 1963-1975 "Hatvan", majd 1971-től "Hollay" fedőnevű titkos munkatárs a Ferunion Külkereskedelmi 

Vállalatnál dolgozott közgazdászként. 1950-ben szervezték be, 1963-ig az elhárítás 

foglalkoztatta informátorként és titkos lakásgazdaként, majd amikor a guineai 

kereskedelmi képviseletre került dolgozni (1963-1969-ben), a BM III/I is foglalkoztatta. 

1971 és 1975 között újra kereskedelmi tanácsos lett Guineában, ekkor megint a 

hírszerzés foglalkoztatta, majd hazatérte után átadták a BM III/II-nek, amely társadalmi 

kapcsolatként foglalkoztatta tovább. BM III/I-11-F Alosztály

1971 1975 Mo., Guinea
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Bt-347/1 "Koltai Zoltán", 

"Lehotai", 

"Cornfield"

10-

68396/1953

1953-1963 "Koltai Zoltán", később "Lehotai" fedőnevű ügynököt 1953-ban szervezte be a BM V/3. 

alosztálya, azzal zsarolva, hogy a már letartóztatott ismerősei nála helyezték el 

aranytárgyaikat. Az ügynök családi kapcsolatban állt egyrészt egykori 

gyártulajdonosokkal, pl. az 1947 óta az USA-ban élő Chorin Ferenccel, másrészt az 

1950-es évek magyarországi vállalatvezetőkkel, pl. Ratkovszky Ferenccel, az ELMŰ 

vezérigazgatójával. Róluk adott jelentéseket, melynek következtében többüket őrizetbe 

is vették. Később megkezdték az ügynök Ausztriába, majd az USA-ba telepítésének 

szervezését, kiképzését, amelyet az 1956-os forradalom szakított félbe. 1957 

januárjában telepítették Ausztriába. Ezt követően a magyar állambiztonsági szervek 

hiába próbálták felvenni vele a kapcsolatot, ezért ellenőrzés alá vonták: K-ellenőrzést 

vezettek be, a bécsi rezidentúra, valamint Magyarországról küldött ügynökök figyelték 

meg. 1961-ben vették fel vele újra a kapcsolatot. Ebben a dossziéban alapvetően az 

1960-ig történt eseményekkel kapcsolatos iratok találhatók. 

1953.03.31 1966.02.07 Ausztria, Mo. Bécs

Bt-347/2 "Lehotai", 

"Cornfield"

10-68396 1960-1962 "Koltai Zoltán", később "Lehotai" fedőnevű ügynököt 1953-ban szervezte be a BM V/3. 

alosztálya, azzal zsarolva, hogy a már letartóztatott ismerősei nála helyezték el 

aranytárgyaikat. Az ügynök családi kapcsolatban állt egyrészt egykori 

gyártulajdonosokkal, pl. az 1947 óta az USA-ban élő Chorin Ferenccel, másrészt az 

1950-es évek magyarországi vállalatvezetőkkel, pl. Ratkovszky Ferenccel, az ELMŰ 

vezérigazgatójával. Róluk adott jelentéseket, melynek következtében többüket őrizetbe 

is vették. Később megkezdték az ügynök Ausztriába, majd az USA-ba telepítésének 

szervezését, kiképzését, amelyet az 1956-os forradalom szakított félbe. 1957 

januárjában telepítették Ausztriába. Ezt követően a magyar állambiztonsági szervek 

hiába próbálták felvenni vele a kapcsolatot, ezért ellenőrzés alá vonták: K-ellenőrzést 

vezettek be, a bécsi rezidentúra, valamint Magyarországról küldött ügynökök figyelték 

meg. 1961-ben vették fel vele újra a kapcsolatot. Ez a dosszié alapvetően az 1960 - 

1961-es eseményekkel kapcsolatos iratokat tartalmazza.

1960.09.22 1966.02.07 Ausztria Bécs

106. Bt-347/3 "Kornfield" 10-68396 1959-1964 "Koltai Zoltán", később "Lehotai" fedőnevű ügynököt 1953-ban szervezte be a BM V/3. 

alosztálya, azzal zsarolva, hogy a már letartóztatott ismerősei nála helyezték el 

aranytárgyaikat. Az ügynök családi kapcsolatban állt egyrészt egykori 

gyártulajdonosokkal, pl. az 1947 óta az USA-ban élő Chorin Ferenccel, másrészt az 

1950-es évek magyarországi vállalatvezetőkkel, pl. Ratkovszky Ferenccel, az ELMŰ 

vezérigazgatójával. Róluk adott jelentéseket, melynek következtében többüket őrizetbe 

is vették. Később megkezdték az ügynök Ausztriába, majd az USA-ba telepítésének 

szervezését, kiképzését, amelyet az 1956-os forradalom szakított félbe. 1957 

januárjában telepítették Ausztriába. Ezt követően a magyar állambiztonsági szervek 

hiába próbálták felvenni vele a kapcsolatot, ezért ellenőrzés alá vonták: K-ellenőrzést 

vezettek be, a bécsi rezidentúra, valamint Magyarországról küldött ügynökök figyelték 

meg. 1961-ben vették fel vele újra a kapcsolatot. Ez a dosszié alapvetően az 1963-

1964-es iratokat tartalmazza.

1955 1966.01.13 Ausztria Bécs
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Bt-347/4 "Kornfield" 10-68396 1962-1967 "Koltai Zoltán", később "Lehotai" fedőnevű ügynököt 1953-ban szervezte be a BM V/3. 

alosztálya, azzal zsarolva, hogy a már letartóztatott ismerősei nála helyezték el 

aranytárgyaikat. Az ügynök családi kapcsolatban állt egyrészt egykori 

gyártulajdonosokkal, pl. az 1947 óta az USA-ban élő Chorin Ferenccel, másrészt az 

1950-es évek magyarországi vállalatvezetőkkel, pl. Ratkovszky Ferenccel, az ELMŰ 

vezérigazgatójával. Róluk adott jelentéseket, melynek következtében többüket őrizetbe 

is vették. Később megkezdték az ügynök Ausztriába, majd az USA-ba telepítésének 

szervezését, kiképzését, amelyet az 1956-os forradalom szakított félbe. 1957 

januárjában telepítették Ausztriába. Ezt követően a magyar állambiztonsági szervek 

hiába próbálták felvenni vele a kapcsolatot, ezért ellenőrzés alá vonták: K-ellenőrzést 

vezettek be, a bécsi rezidentúra, valamint Magyarországról küldött ügynökök figyelték 

meg. 1961-ben vették fel vele újra a kapcsolatot. Ebben a dossziéban alapvetően az 

1960-ig történt eseményekkel kapcsolatos iratok találhatók. 1966-ban zárták ki a 

hálózatból.

1955 1966 Ausztria Bécs

Bt-348 "Joffre" Z-980 1967-1982 "Joffre" fedőnevű szír diplomatát 1967-ben szervezték be ügynöknek, 1967-ben, 1973-

ban és 1981-ben álltak vele kapcsolatban, de mindháromszor megszíkították vele a 

kapcsolatot, mert a szovjet állambiztonsági szervekkel is kapcsolatban állt. BM III/I-1-A 

Alosztály.

1967 1982 USA, Mo., Szíria, 

Szu.

Bt-348 

melléklete

"Joffre" 

magnószalagok

Z-980 1967-1968 9 db magnószalag, irattározva 1968. 02. 12-én 1968 1968 Mo., Szíria

107. Bt-349 "Szemlei" Z-2695 1977-1981 "Szemlei" fedőnevű ttitkos megbízott 1978-80 között a New York-i magyar ENSZ-

misszión teljesített szolgálatot. BM III/I-2.

1978.06.26 1981.02.16 USA, Mo. New York

Bt-351 "Ceglédi György" 10-69671 1950-1964; 

1972

"Ceglédi György" fedőnevű informátor gépkocsivezetőként külföldi képviseleteken 

dolgozott, érdemi jelentést nem adott.

1950 1956 Mo.

Bt-352 "Csihalik Gábor" 10-69381 1952-1956; 

1961; 1964

"Csihalik Gábor" fedőnevű ügynököt pressziós alapon, jugoszláv vonalra szervezték be. 1952 1956 Mo., Jugoszlávia

108. Bt-353/1 "Segítő" H-59892 1970-1971; 

1974-1980; 

1982-1984

"Segítő" fedőnevű titkos megbízottat 1974-ben szervezte be a BM III/II-8. osztálya. 

Feladata a Cooptourist Utazási Iroda (1982-től a Budapest Tourist Utazási Iroda) 

alkalmazottjaként a beutazó és hivatalos küldetésben lévő nyugati állampolgárok 

megfigyelése volt. 1984-től a BRFK III/II-b alosztálya foglalkoztatta. 1984-től Angliában 

dolgozott, ekkortól a BM III/I-2. osztálya tartotta. 1986-tól nem tartotta a kapcsolatot az 

állambiztonsági szervekkel.

1974.06.26 1991.01.16 Mo.

Bt-353/2 "Segítő" H-59892 1974-1989 "Segítő" fedőnevű titkos megbízottat 1974-ben szervezte be a BM III/II-8. osztálya. 

Feladata a Cooptourist Utazási Iroda (1982-től a Budapest Tourist Utazási Iroda) 

alkalmazottjaként a beutazó és hivatalos küldetésben lévő nyugati állampolgárok 

megfigyelése volt. 1984-től a BRFK III/II-b alosztálya foglalkoztatta. 1984-től Angliában 

dolgozott, ekkortól a BM III/I-2. osztálya tartotta. 1986-tól nem tartotta a kapcsolatot az 

állambiztonsági szervekkel.

1984.02.17 1991.01.16 Magyarország,Na

gy-Britannia

Bt-354 "Kocsis" Z-056 1957-1965 "Kocsis" fedőnevű ügynök az athéni Magyar Nagykövetségen gépkocsivezetőként 

dolgozott.

1957 1965 Mo., Görögország

Bt-356/5 "Bárd Miklós" 10-69090 1951-1964 "Bárd Miklós" előbb itthon, majd az NSZK-ba telepített ügynökként dolgozott. A 

dossziéban több, az Mt-430 sorozat köteteiből kiemelt 1955-56-os jelentés található.

1957 1964 Mo., NSZK

109. Bt-357 "Nagy Albert" 10-

69517/1954.

1951-1966 "Nagy Albert" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja. 1954-ben szervezték be, majd 

egy év múlva kizárták. A volt ügynök 1956-ban disszidált. BM II/3. alosztály (1954), BM 

III/I-1. (1964 )

1954 1966 USA, Mo.
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Bt-358 "Járay" Z-628 1963-1966 "Járay" fedőnevű ügynök a berni Magyar Nagykövetségen dolgozott. 1963 1966 Mo., Svájc

Bt-359 "Auguszta" Z-424 1961-1964; 

1972

"Auguszta" fedőnevű ügynök a belgrádi kereskedelmi kirendeltségen dolgozott. 1961 1972 Mo., Jugoszlávia

Bt-360 "Vucsi Gyula" 10-69231 1949-1955; 

1963; 1978; 

1982

"Vucsi Gyula", korábban "Bányász" fedőnevű ügynök Bécsben tanult, majd hazatért 

Magyarországra. 

1950 1963 Ausztria, Mo.

110. Bt-361/1 "Lágymányos" Z-1177 1968-1971 "Lágymányos" fedőnevű "T-lakás" és tulajdonosának iratai. A lakás tulajdonosa 1968 és 

1971 között a bécsi magyar követségen dolgozott adminisztrátorként - ez idő alatt 

használta a lakását a BM III/I-3. Osztály.

1970 1971 Mo. Budapest

Bt-361/2 "Pocza" Z-1177 1971-1974; 

1980

"Pocza" fedőnevű titkos munkatárs 1969 és 1972 között Bécsben, a magyar 

követségen dolgozott adminsztrátorként. Ez idő alatt a BM III/I-2. Osztály foglalkoztatta, 

miközben a budapesti lakását "T"-lakásként használták. Hazatérése miatt zárták ki a 

hálózatból, 1973-ban. 

1971 1973 Ausztria, Mo. Bécs, 

Budapest

Bt-362 "Fellegi Zoltán" 10-69425 1953-1956; 

1963

"Fellegi Zoltán" fedőnevű ügynök bátyja Magyar Harcosok Bajtársi Közössége futárként 

járt Magyarországon, ennek kapcsán szervezték be.

1953 1956 Mo.

Bt-363/2 "Havas László" 10-69527/2 1958-1967; 

1969; 1978

Az ügynök az oslói Magyar Nagykövetségen dolgozott, majd levélcímtulajdonosként volt 

a hálózat tagja.

1958 Ausztria, Mo., 

Norvégia

Bt-365/2 "Telegdy János" 10-69289/2 1953-1955 "Telegdy János" fedőnevű ügynök 1945 után a Külügyminisztériumban, majd Párizsban 

az UNESCO magyarországi megbízottjaként dolgozott. Párizsba költözése előtt a HM 

Katonapolitikai Osztálya beszervezte. 1948-ban hazarendelték és elbocsájtották a 

Külügyminisztériumból. 1949-ben a HM Katonapolitikai Osztálya bevonta egy akcióba; 

ennek során Bécsből Párizsba disszidált. 1951-ben kiutasították Franciaországból. 

1954-től Brüsszelben dolgozott tolmácsként, fordítóként, onnan küldött jelentései 

találhatók a dossziéban.

1950 1955 Belgium, Mo.

111. Bt-365/3 "Telegdy János" 10-69289/3 1955-1963 "Telegdy János" fedőnevű ügynök 1945 után a Külügyminisztériumban, majd Párizsban 

az UNESCO magyarországi megbízottjaként dolgozott. Párizsba költözése előtt a HM 

Katonapolitikai Osztálya beszervezte. 1948-ban hazarendelték és elbocsájtották a 

Külügyminisztériumból. 1949-ben a HM Katonapolitikai Osztálya bevonta egy akcióba; 

ennek során Bécsből Párizsba disszidált. 1951-ben kiutasították Franciaországból. 

1954-től Brüsszelben dolgozott tolmácsként, fordítóként. A dossziéban az ügynökkel 

folytatott találkozókról szóló jelentések, levelezése találhatók.

1950 1963 Belgium, Mo.

Bt-366/2 "Erdős Péter" 10-69193/2 1952-1955 "Erdős Péter" fedőnevű ügynököt Ausztriába telepítették, majd Hollandiában tanult. 1952 1955 Ausztria, Mo., 

Hollandia

Bt-366/4 "Erdős Péter" 10-69193/4 1955-1964 "Erdős Péter" fedőnevű ügynököt Ausztriába telepítették, majd Hollandiában tanult. 1955 1964 Mo., Hollandia

112. Bt-367 "Izmos András" 

(Pálvölgyi)

10-69439 1953, 1963 "Izmos András" fedőnevű ügynököt az USA alkonzulával kapcsolatban foglalkoztatták. 1953 1953 USA, Mo.

Bt-368/1 "Tibor" 10-69806/1 1949-1951 "Tibor" fedőnevű ügynök,  beszervezésével kapcsolatos iratok. Az ügynök francia 

sajtóattasé és a Trizóniai Hivatal vezetője volt, 1950 és 1953 között a budapesti francia 

követségen dolgozott.  "Tróger" fedőnevű célszemélyként beszervezés céljából 

folyamatosan megfigyelték.1954-ben, miután tettenérték csempészés közben és 

kémkedésre utaló dokumentumokat is találtak nála, előállították és "Tibor" fedőnéven 

beszervezték, majd megszakításokkal 1955-ig tartották vele a kapcsolatot.

1954 1954 Mo., Fro.
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Bt-368/2 "Tibor" 10-69806/2 1952-1953 "Tibor" fedőnevű ügynök,  beszervezésével kapcsolatos iratok. Az ügynök francia 

sajtóattasé és a Trizóniai Hivatal vezetője volt, 1950 és 1953 között a budapesti francia 

követségen dolgozott.  "Tróger" fedőnevű célszemélyként beszervezés céljából 

folyamatosan megfigyelték.1954-ben, miután tettenérték csempészés közben és 

kémkedésre utaló dokumentumokat is találtak nála, előállították és "Tibor" fedőnéven 

beszervezték, majd megszakításokkal 1955-ig tartották vele a kapcsolatot.

1954 1954 Mo., Fro.

113. Bt-368/3 "Tibor" 10-69806/3 1953-1956 "Tibor" fedőnevű ügynök,  beszervezésével kapcsolatos iratok. Az ügynök francia 

sajtóattasé és a Trizóniai Hivatal vezetője volt, 1950 és 1953 között a budapesti francia 

követségen dolgozott.  "Tróger" fedőnevű célszemélyként beszervezés céljából 

folyamatosan megfigyelték.1954-ben, miután tettenérték csempészés közben és 

kémkedésre utaló dokumentumokat is találtak nála, előállították és "Tibor" fedőnéven 

beszervezték, majd megszakításokkal 1955-ig tartották vele a kapcsolatot.

1954 1956 Mo., Fro.

Bt-368/4 "Tibor" 10-69806/4 1954-1963; 

1966; 1988

"Tibor" fedőnevű ügynök,  beszervezésével kapcsolatos iratok. Az ügynök francia 

sajtóattasé és a Trizóniai Hivatal vezetője volt, 1950 és 1953 között a budapesti francia 

követségen dolgozott.  "Tróger" fedőnevű célszemélyként beszervezés céljából 

folyamatosan megfigyelték.1954-ben, miután tettenérték csempészés közben és 

kémkedésre utaló dokumentumokat is találtak nála, előállították és "Tibor" fedőnéven 

beszervezték, majd megszakításokkal 1955-ig tartották vele a kapcsolatot. Ezt 

követően azonnal visszarendelték Párizsba. A bécsi rezidentúra felvette vele a 

kapcsolatot és még öt alkalommal találkoztak vele. 1956 októberében "Tibor"-t a párizsi 

bíróság 18 hónap börtönbüntetésre 25.000 frank pénzbüntetésre ítélte 

csempésztevékenység és Magyarország javára történő kémkedés vádjával.

1954 1963 Mo., Fro.

Bt-369 "Gordon Betty" H-8024 1948-1964 "Gordon Betty" fedőnevű ügynök a II. világháború alatt a BBC magyarországi tudósítója 

volt. 1956-ban azért szervezték be, hogy Angliába telepítsék. A forradalom után 

elhagyta az országot.

1956 1964 Magyarország, 

Nagy-Britannia

114. Bt-370 "Sörösné" Z-1013 1967-1975; 

1981

"Sörösné" fedőnevű ügynököt 1958-ban szervezte be a katonai elhárítás "Gábor Lenke" 

fedőnéven, amikor férje, "Sörös" fedőnevű célszemély , Bánkuti Géza 

motorversenyzővel nyugatra szökött.  1962-ben kizárták a hálózatból, majd 1967 és 

1969 között nyugati útjai alkalmával a hírszerzés foglalkoztatta. 1972-ben zárták ki a 

hálózatból. BM III/I-2. Osztály. A dosszié jelentéseket tartalmaz az ügynök külföldi 

útjairól. A 89-90. lap anonimizált xerox másolat.

1967 1972 Mo., NSZK

Bt-371 "Terényi Antal" 10-69312 1952-1981 "Terényi Antal" fedőnevű titkos munkatárs, üzletkötő 1951-ben Szíriában járt, ekkor 

szervezték be. 1957-ben a BM III/I. SzT-állományba vette, ezt követően Indiában, majd 

Indonéziában is dolgozott, 1967-ben szakították meg vele a kapcsolatot.  ÁVH VIII/2. 

(1952) BM III/I-4-h (1964).

1952 1967 Mo., Egyiptom, 

Szíria, India, 

Indonézia

Bt-372/4 "Tiszai Miklós" 10-69237 1959-1967; 

1973; 1979

"Weszely Péter", "Dunai", majd "Tiszai Miklós" fedőnevű ügynök foglalkoztatásával 

kapcsolatos iratok.

1950 1967 Ausztria, Mo., 

Fro., 

Csehszlovákia

Bt-372/5 "Póker Tamás" H-43408 1963-1989 "Póker Tamás" fedőnevű titkos munkatárs 1949-től 1983-ig volt a hálózat tagja, 

nyugdíjba vonulása miatt zárták ki.

Korábbi fedőnevei: "Weszely Péter", "Dunai", "Tiszai Miklós". 1949 és 1951 között 

Ausztriában, az MHBK-ra dolgozott, majd lelepleződött, ezért haza rendelték. Ez után 

különböző külkereskedelmi vállalatoknál töltött be középvezetői funkciókat, valamint 

többször dolgozott kiküldetésben Prágában és Algírban. Ezekben az időszakokban a 

hírszerzés foglalkoztatta. BM III/I-11-A Alosztály

1973 1983 Ausztria, Mo., 

Csehszlovákia, 

Algéria
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115. Bt-373 "Deeper"     Z-35 1957-1971; 

1976

"Deeper" (korábban "Braun", "Dudás" fedőnevű ügynök, osztrák vámtisztviselő 1957 óta 

állt kapcsolatban a magyar állambiztonsági szervekkel. Osztrák, nyugat-német és 

amerikai vonalra is dolgozott. 1970-ben hírszerző lehetőségeinek megszűnése miatt 

zárták ki a hálózatból. BM III/6., BM III/I-2-D Alosztály

1970 1971 USA, Ausztria, 

Mo., NSZK

Bt-374 "Tóth Hedvig" 10-69569 1955, 1963 "Tóth Hedvig" fedőnevű beszervezési jelölt iratai. 1955 Mo.

Bt-375 "Vernon Scott" Z-583 1957-1970 Az ügynök a Baranya megyei Bicsérd közsében 1956-ban megalakította a  Nemzeti 

Tanácsot, melynek elnöke lett. 1957 januárjában külföldre szökött. Az ausztriai 

emigrációról, az Magyar Harcosok Bajtársi Közösségeről jelentett. 1963-ban 

amnesztiával hazatért. 

1957 1970 Ausztria, 

Magyarország

116. Bt-375/1 "Vernon Scott" Z-583/1 1962 Az ügynök kapcsolatban volt az ausztriai emigrációval, a Magyar Harcosok Bajtársi 

Közösségével ( MHBK). 1959-62 közötti ausztriai személyi körülményeit, ottani és hazai 

kapcsolatait térképezték fel  és rögzítették ebben a dossziéban.

1962 1962 Ausztria, Mo.

Bt-375/2 "Vernon Scott" Z-583/2 1962-1966; 

1970

Az ügynök 1962-63-ban az ausztriai emigrációról, az Magyar Harcosok Bajtársi 

Közösségeről jelentett. 1963. október 7-én végleg visszatért Magyarországra. 

1962 1965 Ausztria, Mo.

Bt-376 "Lovag Győző" 10-69379/52 1951-1970 "Lovag Győző" fedőnevű titkos munkatárs 1954-től 1959-ig és 1963-tól 1969-ig a Rio de 

Janeiro-i kereskedelmi kirendeltség vezetője volt. 1952-ben az ÁVH VIII/2-a alosztálya 

szervezte be. 1954-től 1959-ig tartó brazíliai munkája során nem foglalkoztatták. 

Végleges hazatérése után kizárták a hálózatból.

1952.12.12 1970 Brazília

117. Bt-377 "Wéber István" 10-69270 1950-1951-

1964-1965

"Wéber István" fedőnevű ügynököt az NSZK-ba telepítették, majd a kapcsolat 

megszakadt.

1950 1951 Mo., NSZK

Bt-378 "Kutató Endre" 10-69648 1968, 1972, 

1975

"Kutató Endre" fedőnevű ügynököt az USA-ba akarták telepíteni. 1955 1963 USA, Mo.

Bt-379/2 "Király Béla" 10-69552/2 1956-1960; 

1963; 1966; 

1972

"Király Béla" fedőnevű ügynök Belgiumból jelentett, később a francia hírszerző szervek 

beszervezték.

1954 1960 Belgium, Mo., 

Fro., 

Bt-380 "Tatrangi" Z-480 1961-1965; 

1971

"Tatrangi" fedőnevű ügynök a római Magyar Nagykövetség gépkocsivezetője volt. 1960 1965 Mo., Olaszo.

118. Bt-381 "Kölcsei" ("Pista", 

["Kölcsey"] )

10-68793 1951-1963 "Kölcsei"  fedőnevű titkos munkatárs külkereskedő volt, 1953-ban szervezték be 

kémelhárítási vonalra, majd külföldi kiküldetésétől (1957) a hírszerzés foglalkoztatta. 

BM II/3. és III/I-4-h.

1958 1963 Mo., NSZK

Bt-382 "Salamon Endre" Z-155/1959 1959-1963; 

1968; 1979; 

1981; (1996)

"Salamon Endre" fedőnevű ügynököt árucsempészés és hűtlenség vádjával 1958. 

augusztus 23-án tartóztatták le. 1958. október 18-án szabadlábra helyezték a bírósági 

tárgyalásig. 1959-ben szervezte be a BM II/3-4. osztálya.

1959.03.19 1963.05.17 Ausztria

Bt-383 "Nádori" 10-69284 1952-1953; 

1964

"Nádori" fedőnevű budapesti T-lakástulajdonos (Bp. XIV. Hungária krt. 54.) iratai. 1952 1953 Mo.

119. Bt-384 "Pécsiné" Z-104/57 1957-1961 "Pécsiné" jelentéseket készített környezetéről, ismerőseiről. 1958.05.21 1965.12.04 Mo.

Bt-385 "Ercsi Janka" Z-536 1962-1965; 

1972

"Ercsi Janka" fedőnevű titkos munkatárs a párizsi magyar konzulátuson dolgozott. 1962 1965 Mo., Fro.

120. Bt-386/1 "Hodson Allan", 

("Botond")

H-12854 1957-1963 "Botond" majd "Hodson Allan" fedőnevű ügynököt (görögkeleti paptanár) 1957-ben 

telepítette Ausztriába a BM II/1. Osztály. A dosszié jelentős mennyiségű számozatlan 

"K"-ellenőrzésből származó iratot, valamint prioráló lapokat is tartalmaz.

1957 1965 Ausztria, Mo., 

Olaszo.
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Bt-386/2 "Hodson Allen" H-12854 1961-1977 "Hodson Allen" fedőnevű ügynököt, aki görögkatolikus lelkész, középiskolai tanár volt,  

1957-ben telepítették Ausztriába. 1965-ig tartották vele a kapcsolatot. A dossziét lezáró 

jelentés szerint érdemi operatív munkát nem végzett, a hálózatból kizárták. 1976-ban a 

BM III/II-5. osztálya újra foglalkozni kezdett vele, és ezért a BM III/I-2. Osztálya 

összefoglalót készített róla.

1959 1965 Ausztria, Mo.

121. Bt-387/2 "Széplaki" H-54485/2 1970-1972 "Szabolcs" fedőnevű informátort sorkatonai szolgálata alatt 1969-ben szervezték be a 

37. Budapesti Forradalmi Ezrednél. Leszerelése után a BM III/I-10. osztálya 

foglalkoztatta tovább titkos munkatársként "Széplaki" fedőnéven. "Széplaki" ekkor 

hallgató volt az Marx Károly Közgazdasági Egyetemen. A hírszerzés célja az volt, hogy 

nemzetközi kapcsolatok szakon folytassa tovább tanulmányait, ez nem sikerült, ezért 

1972-ben átadták a BM III/III-2. osztályának.

1970 1972 Magyarország

Bt-389 "Szlavkó" 10-69366 1952-1956; 

1964

"Szlavkó" a Nyilaskeresztes Párt Hűség Ház parancsnoka volt (Budapest, VI., Andrássy 

út 60.). Az ÁVH beszervezte ügynöknek, majd Jugoszláviába telepítette, ahol a 

kapcsolat vele megszakadt.

1952 1956 Mo., Jugoszlávia

Bt-390 "Irsai Sándorné" 10-69165 1951-1958; 

1963

"Irsai Sándorné" fedőnevű ügynök külkereskedőként rendszeresen járt külföldre, 1956-

ban disszidált.

1951 1955 Ausztria, Mo., 

Olaszo.

Bt-392 "Kecskeméti" Z-843 1962-1965 A dosszié "Kecskeméti" fedőnevű ügynök beszervezési anyagait, a rávonatkozó 

jellemzéseket, feljegyzéseket, ügynöki jelentéseket tartalmaz.

1965.12.08 1965.12.15 Mo., Vatikán

Bt-393 "Selley Frank" Z-066/57 1957-1967 "Somogyi" majd "Selley Frank" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja.  1934-től 

1944-ig a magyarországi Siemens Művek főmérnöke volt. 1945-ben Bécsben telepedett 

le, majd az ausztriai Siemens Művek műszaki igazgatója volt. 1956 elejétől társadalmi 

kapcsolatként tartották. 1956 májusától a BM II/3-f alosztálya foglalkoztatta, de "Selley" 

úgy tudta, hogy a Minisztertanács mellett működő Iparfejlesztési Igazgatósággal áll 

kapcsolatban. Feladata műszaki dokumentumok megszerzése volt. 1966-ban zárták ki 

a hálózatból.

1957.12.11 1966.05.10 Ausztria

122. Bt-394 "Garzon Júlia" 

("Kovács Júlia")

10-64387/51 1955-1956; 

1958-1960

"Kovács Julia" ügynököt 1951. márciusában az ÁVH IV. osztálya szervezte be elvi 

alapon elhárítási feladatok végrehajtására. 1956-tól a BM III/I -1-a alosztálya 

foglalkoztatta párizsi, brüsszeli majd havannai kinntartózkodása során hírszerző ill. 

követségi elhárító feladatok vonalán. 1956-tól Franciaországban volt MTI tudósító, majd 

a Magyar Nagykövetségen diplomáciai beosztott. 1958-tól a brüsszeli magyar követség 

I. titkára volt, ettől kezdve "Garzó Júlia", illetve "Garzon Júlia" és "Garson" fedőnéven 

foglalkoztatták titkos munkatársként. 1962-ben Havannába helyezték követségi 

tanácsosnak. 1964 tavaszán tért haza, ekkor a Külügyminisztérium VII. Területi 

Osztályának vezetésével bízták meg. 1965-től a Külügyminisztérium Tanulmányi és 

Módszertani Osztályán kapott beosztást, majd korára való tekintettel javasolták a 

hálózatból való kizárását. A dossziéból ki van tépve a 26-27. oldal, mely a betűsoros 

névmutatóból törölt személyekről szólhatott.

1958.04.15 1965.11.24 Kuba, Belgium,  

Fro.

Bt-396 "István Péter" 10-69490 1953-1968; 

1981

"István Péter" fedőnevű ügynököt a kistarcsai internálótáborban szervezték be, 

arisztokrata származású ismeretségi köréről kellett jelentenie.

1953 1956 Mo.

Bt-397 "Hajdú Ilona" 10-69611 1955-1963 "Hajdú Ilona" fedőnevű ügynök férje országgyűlési képviselő volt, aki az USA-ba 

disszidált, majd 1956-ban felesége is követte.

1955 1962 USA, Mo.

123. Bt-398/2 "Kövi" 10-69402/53 1953-1963 A magyar származású argentinai lakos "Kövi" fedőnevű ügynököt (?)  Budapesten élő 

édesapjával zsarolva akarták bevonni a hálózatba. ÁVH VIII/2-a.

1953 1963 Argentína
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Bt-398/3 "Kövi" 10-69402/52 1961-1963 A "Gilda", majd "Kövi" fedőnevű ügynökkel 1954-ben megszakadt kapcsolatot a magyar 

szervek annak 1961-es magyarországi látogatása alkalmával szerették volna felújítani, 

sikertelenül.

1953 1961 Argentína

Bt-399 "Csendes Éva" 10-70048/54 1949-1982 "Csendes Éva" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja. A budapesti argentin 

követségről, férje munkahelyéről kellett jelentenie. 1955-ben férjét visszarendelték 

Argentínába, ezután érdemi irat már nem keletkezett. BM I/1. alosztály (1954).

1949 1982 Argentína, Mo.

Bt-400 "Győrfi Pál" 10-69769 1956-1957; 

1963; 1973

"Győrfi Pál" fedőnevű titkos munkatárs a bécsi követségen dolgozott. 1956 1957 Ausztria, Mo.

Bt-401 "Herendi" 10-69711 1956-1957; 

1963-1966

"Herendi" külkereskedőként dolgozott, majd disszidált. 1956 1966 Ausztria, Mo.

124. Bt-402/1 "Forrest Donald" 10-69083/1 1953-1957 "Vizes" fedőnevű ügynököt az elhárítás foglalkoztatta 1953 és 1956 között. A 

forradalom után disszidált, a későbbiekben sikertelenül próbálták meg újra felhasználni.

1953 1957 Ausztria, Mo.

Bt-402/2 "Forrest Donald" 10-69083/1 1960-1963 "Vizes" fedőnevű ügynököt az elhárítás foglalkoztatta 1953 és 1956 között. A 

forradalom után disszidált, a későbbiekben sikertelenül próbálták meg újra felhasználni.

1961 1963 Ausztria, Mo.

Bt-402/3 "Forrest Donald" 10-69083 1963-1966; 

1972-1982

"Vizes" fedőnevű ügynököt az elhárítás foglalkoztatta 1953 és 1956 között. A 

forradalom után disszidált, a későbbiekben sikertelenül próbálták meg újra felhasználni.

1961 1966 Ausztria, Mo.

125. Bt-403 "Cakkos László" 10-69537 1954-1966; 

1974-1975

"Cakkos László" fedőnevű ügynököt jugoszláv vonalon foglalkoztatták, de végül 

disszidált Jugoszláviába.

1954 1957 Mo., Jugoszlávia

Bt-404 "Halasiné" Z-482/61 1961-1966 "Halasiné" fedőnevű ügynököt külföldön élő öccse beszervezése kapcsán 

foglalkoztatták. BM II/3-b.

1961 1966 Mo., Svájc

Bt-405/1 "Pozsonyi" 10-

69548/54.

1953-1956 "Pozsonyi" fedőnevű ügynök, egy Bécsben élő, jugoszláv (horvát) származású 

hivatalnok beszervezési dossziéja. BM II/2 alosztály.

1954 1957 Ausztria, 

Jugoszlávia

Bt-405/2 "Pozsonyi" 10-69548/54 1954-1964 "Pozsonyi" fedőnevű ügynök, egy Bécsben élő, jugoszláv (horvát) származású 

hivatalnok foglalkozatásával, majd kizárásával kapcsolatos iratok. BM II/2. alosztály.

1954 1958 Ausztria, 

Csehszlovákia, 

Jugoszlávia

126. Bt-406/2 "Borsodi Tamás" H-2608/2 1956-1957; 

1964

Az arisztokrata származású ügynököt Nyugatra akarták telepíteni, de a forradalom 

idején disszidált.

1957 1957 Ausztria, Mo.

Bt-407/1 "Arnold" ("Amadeo", 

"Ligeti Béla")

10-69646/55 1950-1966 "Arnold" fedőnevű ügynök a Római Magyar Akadémián titkárként dolgozott. BM II/4-b, 

BM II/3-d.

1955 1963 Olaszo., Vatikán

Bt-407/2 "Arnold" 10-69646 1962-1968 "Arnold" fedőnevű ügynök a Római Magyar Akadémián titkárként dolgozott. 1965-ben 

felszólították, hogy térjen haza, ezt megtagadta, majd öngyilkosságot követett el. BM 

III/I-4.

1955 1968 Olaszo., Vatikán

127. Bt-408 "Egri Edit" ügynök 10-69033 1950-1952; 

1963

"Egri Edit" 1948-50-ig az USA-ban volt tanulmányúton. Az amnesztiarendelet során tért 

vissza Magyarországra. 1951-ben amerikai kapcsolatai miatt tanulmányozták 

személyét. Az ÁVH Hírszerző Osztálya 1951. március 30-án szervezte be eszmei 

alapon ügynöknek. Mivel amerikai kapcsolatai érdektelennek bizonyultak, 1952. 

szeptember 19-én átadták a Kémelhárító Osztálynak (ÁVH I/3-a alosztály). 1963-ban a 

BM III/II-2-b alosztálya foglalkoztatta. 

1951 1952 USA, Mo.

Bt-409 "Csobánkai" Z-796 1965-1972 "Csobánkai" fedőnevű titkos munkatársat 1965-ben szervezték be. 1970-ig a pakisztáni 

kereskedelmi kirendeltség vezetője volt. BM III/I-2-f.

1970 1971 Pakisztán
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128. Bt-410 "Walton Davson", 

"Gödrösi"

10-69586/55 1952-1964; 

1969

"Walton Davson", korábban "Gödrösi" fedőnevű ügynök magyar származású angol 

állampolgár, matematikus volt, akit 1955-ben szerveztek be, és 1963-ban zártak ki. BM 

III/I-4-F Alosztály. A dosszié jelentős mennyiségű számozatlan, "K"-ellenőrzésből 

származó iratot is tartalmaz. 

1955 1963 Ausztria, Mo., 

NSZK

129. Bt-411/1 "Magyari" H-20855 1957-1961 Az IBUSZ-nál dolgozó "Magyari" fedőnevű informátort 1958-ban szervezték be és 

kémelhárítási vonalon foglalkoztatták. BM II/2-f.

1959 1966 Mo.

Bt-411/2 "Magyari" H-20855 1960-1966 "Magyari" fedőnevű titkos munkatárs előbb Londonban, majd Párizsban volt az IBUSZ 

kirendeltség vezetője. Ez idő alatt állt kapcsolatban a hírszerzéssel. BM II/3-a (1960).

1960 1966 Mo., Nagy-

Britannia, Fro.

Bt-412 "Kökény" Z-470 1961-1963 "Kökény" fedőnevű titkos munkatárs a delhi-i kereskedelmi kirendeltségen dolgozott. 1961 1963 Mo., India

Bt-413 "Rózsahegyi" 10-64545 1959-1966 "Rózsahegyi" fedőnevű társadalmi kapcsolat, majd informátor, később titkos munkatárs 

iratai. "Rózsahegyi" artista volt és nyugati útjai idején állt kapcsolatban a hírszerzéssel. 

BM II/5-e (1959).

1959.12.18 1966.03.15 Mo.

Bt-414/1 "Ali Jusuf" 10-69043 1951-1953 "Ali Jusuf" fedőnevű ügynököt, aki angol, francia és matematika tanár volt,  1951-ben 

szervezték be, és a dosszié 1953-ig tartalmazza a vele kapcsolatos iratokat. "Ali" 

egyiptomi állampolgár volt, aki egy ideig Budapesten, a szüleinél is élt, majd Bécsből, 

végül Egyiptomból jelentett. A dosszié jelentős mennyiségű számozatlan "K" anyagot 

és egyéb mellékletet is tartalmaz.

1951 1953 Ausztria, Mo., 

Jugoszlávia, 

Egyiptom

130. Bt-414/2 "Ali Jusuf" 10-69043 1951-1954 "Ali Jusuf" fedőnevű ügynök, egyiptomi állampolgár, Kairóban, egy repülőtéren 

dolgozott. Az egyiptomi rezidentúrának jelentett, valamint nyugat-európai útjai 

alkalmával találkoztak vele. ÁVH VIII/1. Osztály

1951 1964 Egyiptom

Bt-414/3 "Ali Jusuf" 10-69043 1958-1965 "Ali Juszuf" fedőnevű ügynök, egyiptomi állampolgár,  az 1950-es évek első felében állt 

kapcsolatban a magyar állambiztonsági szervekkel. 1955-ben munkahelye kihelyezte 

New Yorkba, ahol repülőtéri diszpécserként dolgozott. A magyar hírszerzés több ízben 

találkozott vele magyarországi rokonlátogatásai alkalmával, de nem sikerült felújítani a 

kapcsolatatot. BM II/3-A Alosztály, BM III/I-1-A Alosztály

1951 1965 USA, Mo., 

Egyiptom

Bt-415 "Öreg Lajos" 10-69001 1950-1964 Az ügynök 1945-ben tiltott határátlépőként jött Magyarországra. 1947-48-ban 

csempészekkel tartott kapcsolatot. Ezek alapján szervezték be 1948-ban jugoszláv 

vonalra.

1950 1964.06.09 Mo., Jugoszlávia

131. Bt-416 "Kiss Ilona" Z-475 1960-1966 "Kiss Ilona" fedőnevű levélcímtulajdonos iratai. 1961 1966 Mo.

Bt-417 "Utazó" H-27756 1961-1963 "Utazó" fedőnevű ügynök előbb T-lakásgazda (Bp. XI. Bartók B. u. 52.), majd egy 

külkereskedelmi vállalat igazgatójaként titkos munkatárs volt. 

1961 1964 Mo.

Bt-418 "Péter Pál" 10-61292 1962-1963; 

1973

A "Péter Pál" fedőnevű hálózati személy 1949 óta állt kapcsolatban az állambiztonsági 

szervekkel. 1952-ig informátorként, később 1955-ig rezidensként foglalkoztatták. Ekkor 

kérésére a kapcsolatot megszakították vele, majd 1960-ban felújították. 1962-től mint a 

Nikex Vállalat állandó jugoszláviai megbízottja végzett hírszerző munkát, akkor a BM 

III/I-1-i alosztálya foglalkoztatta. Fő feladata a jugoszláv elhárítás és hírszerzés 

fedőszerveibe (pl.: külkereskedelmi vállalatokba) történő ügynöki behatolás elősegítése 

volt a szükséges titkos információk konspirált megszerzése révén.  

1962 1963 Mo., Jugoszlávia

Bt-419 "Pálinkás Antal" 10-69012 1950; 1964; 

1968

"Pálinkás Antal" fedőnevű ügynököt jugoszláv vonalra szervezték be. 1950 1950 Mo., Jugoszlávia

Bt-420 "Alfonz" Z-834 1965-1968 "Kálmáncsai", később "Pál" fedőnéven jelentő ügynök két évre római ösztöndíjat kapott, 

ez idő alatt "Alfonz" fedőnéven a BM III/I. foglalkoztatta.  BM III/I-3.

1965.03.29 1968.03.29 Mo., Olaszo., 

Vatikán
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132. Bt-421 "Bird Steven", 

"Petrov"

Z-425/61 1960-1964; 

1968; 1980

"Petrov" fedőnevű ügynök (1963-tól "Bird Steven"), jugoszláv állampolgárságú 

villanyszerelő, aki korábban a az UDB tagja volt, 1961-ben került Bécsbe, ahol a BM 

II/3. osztály szervezte be. Az ügynök rövidesen áttelepült az NSZK-ba. Ekkor a 

kapcsolat megszakadt vele. Néhány sikertelen kapcsolat felújítási kísérlet után 1963-

ban zárták ki a hálózatból. A dosszié anonimizált lapokat is tartalmaz.

1961 1963 Ausztria, 

Jugoszlávia, 

NSZK

133. Bt-422 "Vályogos Gyula" 10-69265 1948-1950; 

1952; 1963; 

1977-1978; 

1982

"Vályogos Gyula" fedőnevű ügynök 1949-1950-ben Ausztriából jelentett, az amerikai 

hirszerzés visszafordította, majd itthon internálták. A dossziéhoz mellékletben csatolva 

van a kistarcsai internálótáborban, 1952-ben leírt összefoglaló jelentése, valamint Egy 

volt katonai hírszerző emlékiratai című bekötött, év nélküli visszaemlékezése.

1950 1950 Ausztria, Mo.

Bt-

422/1.sz.  

Melléklet

"Vályogos Gyula" 10-69265 1952 "Vályogos Gyula" fedőnevű ügynök által 1952-ben, a kistarcsai internálótáborban leírt 

összefoglaló jelentése, valamint Egy volt katonai hírszerző emlékiratai című bekötött, év 

nélküli visszaemlékezése.

1952 1952 Ausztria, Mo.

Bt-423 "Kosztics István" 10-69140 1951-1952, 

1964

"Kosztics István" fedőnevű ügynököt jugoszláv vonalra szervezték be, később végleg 

Jugoszláviába távozott.

1951 1952 Mo., Jugoszlávia

134. Bt-424 "Gémes Gábor" H-27464 1954; 1956-

1967

1962-ben "Gémes Gábor"-t UNESCO-ösztöndíjjal Buenos Airesbe küldték tudományos 

és egyetemi oktatói munkára. Ekkor az ipari elhárítástól átvette a BM III/I., bár konkrét 

ügynöki munkára nem foglalkoztatták. Hálózati tevékenysége során a szervek szerint 

értékelhető jelentéseket nem adott, együttműködési problémák miatt 1966. február 9-én 

a hálózatból kizárták.

1961 1966 USA, Argentína, 

Mo.

Bt-425 "Aczél Lőrinc" 10-69662 1950-1964; 

1975

"Aczél Lőrinc" fedőnevű titkos munkatárs a londoni kereskedelmi kirendeltségen 

dolgozott.

1950 1950 Mo., Nagy-

Britannia, 

Bt-426 "Novák Rudolf" H-30802 1964-1966 A dosszié "Novák Rudolf" fedőnevű ügynök beszervezési anyagait tartalmazza. Az 

ügynök a Pápai Magyar Intézetből, a katolikus egyházzal kapcsolatban jelentett.

1965.03.31 1966.03.16 Mo., Olaszo., 

Vatikán

Bt-427 "Juhász István" 10-69394 1952-1966 "Juhász István" fedőnevű levélcím tulajdonos iratai. 1953 1966 Mo.

135. Bt-428 "Zádor Ede" 10-69011 1950-1967 "Zádor Ede" fedőnevű ügynököt jugoszláv vonalon foglalkoztatták. 1950 1951 Mo., Jugoszlávia

Bt-429 "Mihályi Antal" 10-

69003/1950

1950-1951; 

1964

A hálózati személyt előbb az ÁVH I/5-a majd a X/3-a alosztálya tartotta. Az ügynök 

1950-ben jelentette, hogy végrehajtotta az ÁVH megbízását, azaz szétszórta a kapott 

röpcédulákat és újságokat Zágrábban. 1951-ben azonban felmerült a gyanú, hogy 

nevezett a jugoszláv hírszerzésnek is dolgozik.

1950.05.19 1964.05.29 Mo., Jugoszlávia

Bt-430 "Kovács Zoltán" Z-473/61 1961-1967  "Kovács Zoltán" fedőnevű titkos munkatársat 1953-ban szervezték be informátornak, 

ekkor "Nagy András" fedőnéven  műegyetemistákról jelentett. 1956-ban a dossziéi 

megsemmisültek. 1960-ban a BM II/5-F alosztály társadalmi kapcsolatként 

foglalkoztatta - ez időben már a Budapesti Műszaki Egyetem adjunktusa volt -, majd 

olaszországi ösztöndíja miatt vette át a hírszerzés. Hazatérte után a 1963-ban a BM III/I-

4-F alosztály a hálózatból kizárta. 1965-ben újra aktivizálták, mivel újabb olaszországi 

munára utazott. 1966-ban a hazatérést megtagadta, ezért kizárták a hálózatból. A 

dosszié jelentős mennyiségű rendezetlen, számozatlan "K"-ellenőrzésből származó 

iratot is tartalmaz.

1961 1967 Mo., Olaszo.

136. Bt-431 "Sikó" Z-1626 1970-1973 "Sikó" fedőnevű ügynök beszervezésével, foglalkoztatásával és kizárásával kapcsolatos 

iratok.Az ügynököt rokoni kapcsolatainak felhasználásával az USA-ba kívántak 

telepíteni. BIII/I-1-a.

1970 1974 USA, Mo.
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Bt-432 "Pákozdi" Z-723 1964-1966 "Pákozdi" az USA-ban töltött egy évet, Ford ösztöndíjasként. 1964 1966 USA, Mo.

Bt-433 "Vukovics Brunó" 10-69268 1950, 1963 "Vukovics Brunó" fedőnevű ügynök futárként járt Ausztriába. 1950 1950 Ausztria, Mo.

Bt-434 "Rév Erzsébet" 10-69301 1949-1951; 

1963

"Rév Erzsébet" fedőnevű ügynököt az USA budapesti követségére foglalkoztatták. 1950 1951 USA, Mo.

Bt-435 "Toldi Miklós" 10-69297 1949-1963; 

1982

"Toldi Miklós" vasutasként Bécsbe járt ki futárként. 1950 1950 Ausztria, Mo.

137. Bt-436 "Vunderli János" 10-61634 1950-1963; 

1982

"Vunderli János" fedőnevű ügynököt egy német kapcsolatra dolgoztatták. 1950 1951 Mo., NSZK

Bt-437/1 "Nicolas" 

("Thompson", 

"Kapitány")

Z-225/60 1956-1963 "Kapitány" fedőnevű ügynök a Fonalkikészítő Rt. főkönyvelője volt 1945 után. 1947-ben 

szervezte be a G.R.Ü., textiliparral kapcsolatos jelentéseket adott. 1949-ben 

megszakadt az együttműködés, mert "Kapitányt" tőkés körökkel való kapcsolattartása 

miatt kizárták a pártból. 1951-ben a Budapesti Megyei Bíróság társadalmi tulajdon 

hanyag kezelése vádjával 6 hónap börtönbüntetésre ítélte. 1956. nyarán 

Sztálinvárosban dolgozott, ekkor vette fel vele ismét a kapcsolatot Kukk István őrnagy 

azzal a céllal, hogy Svájcba kitelepítsék. Ehhez a BM II/3. Osztály vezetői azért nem 

járultak hozzá, mert elítélte a szovjet csapatok invázióját. 1956. decemberében 

családjával disszidált, Kanadában telepedett le. 1957-től ismét beszervezési céllal 

ellenőrizte "Thompson", majd "Nicolas" fedőnéven a BM II/3., majd a BM III/I-1-a 

alosztály. 

1960 1966 Magyarország, 

Kanada

Bt-437/2 "Nicolas" Z-225/60 1963-1966 "Nicolas" fedőnevű ügynök 1956. decemberében disszidált, Torontóban telepedett le.  

1957-től beszervezési céllal ellenőrizte "Thompson", majd "Nicolas" fedőnéven a BM 

II/3., majd a BM III/I-1-a alosztály, és ettől kezdve levelezési kapcsolatban is álltak vele. 

"Nicolas" 1960-tól a kanadai Federális Kormány alkalmazásában állt, majd a 

Közlekedésügyi Minisztérium alkalmazottja és a kanadai kormány Gazdasági 

Tanácsadó Bizottságának tagja volt. 1964-ben a milánói Nemzetközi Vásárra utazott, 

ekkor szervezte be hivatalosan ismét a BM III/I-1-a alosztály. Dekonspirálódás veszélye 

miatt 1966-ban megszakították vele a kapcsolatot. 

1964 1966 Magyarország, 

Kanada

138. Bt-438 "Nagy István" 10-69333/53 1956-1966 "Nagy István" fedőnevű jezsuita szerzetest, lelkészt 1952-ben szervezte be a BM IV. 

Főosztálya. 1955-ben vette át a PNYO II. Osztálya, és 1955. szeptemberében Grazba 

telepítették. Innen Rómába, Belgiumba, majd Hollandiába költözött, mindenütt 

emigráns magyarok lelkipásztoraként szolgált. 1959-ben felvették vele a kapcsolatot, de 

a találkozókra nem ment el, majd az USÁ-ba költözött és megszakította a kapcsolatot 

az állambiztonsági szervekkel. Egy, a dossziéban lévő feljegyzés szerint az ügynök 

1952 és 1955 közötti jelentéseit 1956. októberében megsermmisítették.

1955 1966 Magyarország, 

Ausztria, 

Olaszország, 

Belgium, 

Hollandia, USA

Bt-439 "Tárnoki Tibor" 10-69286 1949-1963; 

1966; 1980; 

1982

"Tárnoki Tibor" fedőnevű ügynököt osztrák vonalon foglalkoztatták, majd internálták. 1950 1951 Ausztria, Mo.

Bt-440 "Weber Ferenc" 10-61636 1949-1950; 

1963

"Weber Ferenc" fedőnevű rezidenst 1949-ben szervezték be, Sopronban lakott, az 

általa tartott futár külföldön lebukott, ezért 1950-ben kizárták a hálózatból. ÁVH I/5-b, 

X/3.

1950 1950 Ausztria, Mo.

Bt-441 "Bejczi Imre" 10-69761 1950-1976 "Bejczi Imre" fedőnevű titkos munkatárs külkereskedőként külföldi kiküldetéseiről 

jelentett.

1950 1950 Mo., Nagy-

Britannia
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Bt-442/1 "Méhes" Z-744 1950, 1964-

1966

"Méhes" ("Mézes") fedőnevű titkos munkatárs a szegedi József Attila 

Tudományegyetem tanára, irodalomtörténész volt. 1949-es pressziós alapon 

szervezték be Szegeden, feladata Henri Grenet megfigyelése lett volna, azonban 

beszervezése másnapján dekonspirált. Ezért internálási határozatot hoztak ellene, bár 

azt nem hajtották végre. 1964-ben a BM III/I-3-j alosztály vette fel vele ismét a 

kapcsolatot, amikor fél éves kutatói ösztöndíjat nyert el a Lille-i egyetemre. 

1964 1966 Magyarorzság, 

Franciaország

139. Bt-442/2 "Méz" H-46744 1964-1980 "Méhes" ("Mézes") fedőnevű titkos munkatárs a szegedi József Attila 

Tudományegyetem tanára, irodalomtörténész volt. 1949-es pressziós alapon 

szervezték be Szegeden, feladata Henri Grenet megfigyelése lett volna, azonban 

beszervezése másnapján dekonspirált. Ezért internálási határozatot hoztak ellene, bár 

azt nem hajtották végre. 1964-ben a BM III/I-3-j alosztály vette fel vele ismét a 

kapcsolatot, amikor fél éves kutatói ösztöndíjat nyert el a Lille-i egyetemre. 

Hazatérése után 1980-ig "Méz" fedőnéven tovább foglalkoztatta a Csongrád megyei 

Rendőr-főkapitányság III/II. Alosztálya. Feladata a szegedi egyetemen tanító külföldi 

lektorok megfigyelése volt.

1970 1980 Magyarorzság, 

Franciaország

Bt-443 "Boros Vilmos" 10-69762 1950-1964 "Boros Vilmos" fedőnevű ügynököt külföldi kiküldetései kapcsán akarták foglalkoztatni. 1950 1952 Mo.

Bt-444 Jakab Jánosné" Z-294/60 1960-1966 BM II/3-c. alosztály. "Jakab Jánosnét" és férjét 1960-ban szervezték be az 

állambiztonsági szervek, mert férjének testvére (aki szintén a magyar szervek embere 

1960 1966 Mo., Ausztria Bp., Bécs
Bt-447 "Kolozsvári" Z-645 1961-1963 "Kolozsvári" fedőnevű levélcímtulajdonos iratai. 1963 1963 Ausztria

Bt-448 "Polgár János" Z-159 1958-1963; 

1974

"Polgár János" fedőnevű titkos munkatárs a Magyar Vöröskereszt keresőszolgálatánál 

dolgozott.

1958 1963 Mo., NSZK

Bt-449 "Temesi Jolán" H-21461 1959-

1966;1972-

1972;1981-

1981

BM II/9-d. alosztály. "Temesi Jolán" egy amerikai követségi tisztviselő háztartási 

alkalmazottja volt, ezért beszervezték az állambiztonsági szervek. Később a szintén ott 

dolgozó anyját is felhasználták információk szerzésére. 1961-ben megismerkedett egy 

hollnad férfival, aki feleségül vette, majd Hollandiába költöztek. A hírszerzés 

foglalkozott kinti felhasználásával, de attól ő elzárkózott, ezért kizárták a hálózatból.

1959 Mo. New York

140. Bt-450 "Nagy Mária" 10-69624 1952-1957; 

1963

"Nagy Mária" fedőnevű ügynököt az USA-ban élő fizikus testvére akarták foglalkoztatni. 1955 1957 USA, Mo.

Bt-451 "Belányi" Z-457/51 1961-

1966;1972-

1972

BM II/3-h. alosztály. "Belányi" a New York-i ENSZ misszión hivatalsegédként dolgozott, 

megbízhatósága miatt szervezték be, elhárítási feladatokkal 1961-ben. 1962-ben 

hazatért, ekkor pihentették, és későbbi kihelyezései során fel kívánták használni. 

Kihelyezésére nem került sor, ezért 1972-ben kizárták a hálózatból.

1961 1966 USA

Bt-452/2 "Igler Rudolf" ("Gál 

Géza")

H-2689 1951-1967 "Gál Géza" fedőnevű titkos munkatárs 1957-ben Londonba, majd onnan Brazíliába 

disszidált.

1959.02.07 1967.02.17 Mo., Brazília, 

Olaszo.

Bt-453/2 "Házi" 10-65660/2 1951-1963 "Házi" fedőnevű informátor a római kerskedelmi kirendeltségen dolgozott. 1951 1963 Mo., Olaszo.

Bt-454 "Herman" Z-509/62; Z-

459/62

1960-1966 BM II/3 Osztály. "Hermann" egy olasz-svájci kettős állampolgárságú újságiró volt, akit 

széles ismeretségi köre miatt, elvi alapon szervezett be a hírszerzés. 1962 és 1966 

között foglalkoztatták, egy ideig az MNVK/2-vel együtt. 1966-ban teljesen átengedték a 

katonai hírszerzés részére.

1962 1966 Olaszo Róma
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141. Bt-455 "Fidler John" Z-553 1953-1955; 

1961-1964

"Fidler John" fedőnevű ügynök, újságíró, 1955-ben az AFP francia hírűgynökség 

budapesti tudósítója volt, amikor az elhárítás "Erdélyi" fedőnév alatt beszervezte. 1956-

ban Ausztriába disszidált. 1962-ben a BM II/3 újra beszervezte, majd a BM III/I-2-E 

Alosztálya 1966-ban kizárta, mivel azt feltételezték, hogy a francia hírszerzésnek 

dolgozik. A dosszié jelentős mennyiségű számozatlan mellékletet is tartalmaz.

1962 1966 Ausztria, Mo., 

Franciao.

Bt-456/1 "Grand" ("Lojzi") H-29770 1961-1963 "Lojzi" fedőnevű informátort, aki IBUSZ idegenvezetőként dolgozott, 1962-ben 

szervezte be a BM II/2-F alosztály, hazafias alapon. 1963-ban felmerült, hogy 

kitelepülne az USA-ba, ezért a BM III/II-3-b alosztály készített róla egy összefoglaló 

jelentést, ezzel zárul a dosszié.

1962 1963 Ausztria, Mo.

142. Bt-456/2 "Grand" H-29770 1962-1963 "Lojzi" fedőnevű informátor, korábban Budapesten élő IBUSZ idegenvezető, 1963-tól 

"Grand" fedőnevű ügynök 1963-ban kivándorolt az Egyesült Államokba, ahol a testvére 

is élt. Kiutazása előtt hosszasan ellenőrizték, kiképezték, kiérkezése után levelező 

lapon jelentkezett. BM III/I-1-A alosztály. A dosszié 103 lap telefon lehallgatási, valamint 

jelentős mennyiségű "K"-ellenőrzésből származó iratot is tartalmaz. 

1963 1966 USA, Mo.

Bt-456/3 "Grand" H-29770 1963-1971 "Grand" fedőnevű ügynököt 1963-ban telepítették az Amerikai Egyesült Államokba, ahol 

vegyészmérnökként dolgozott. A New York-i rezidentura tartotta vele a kapcsolatot. 

Munkahelyéről érdemi operatív információkat nem tudott küldeni, valamint feltehetően 

az amerikai elhárítás gyanús személynek tartotta, ezért 1966-ban a hálózatból kizárták. 

BM III/I-1-A alosztály

1963 1966 USA

143. Bt-457 "Deák" Z-154/59 1958-1963 "Szövő" fedőnevű jelölt, majd "Deák" fedőnevű titkos munkatárs adminisztrátorként 

került 1959-ben a wahingtoni magyar követségre, majd 1962-ben a tokiói követségre. 

1963-ban tért vissza, ekkor zárták ki a hálózatból. BM II/3, BM III/I-4.

1959 1963 USA, Mo., Japán

Bt-458/1 ("Zenés") "Erdélyi 

Ernő"

11-66537/1 1950-1952 "Zenés", illetve "Erdélyi Ernő" fedőnevű ügynököt Ausztriába akarták telepíteni. 1950 1952 Ausztria, Mo.

Bt-458/2 "Erdélyi Ernő" 11-66537/2 1953-1954; 

1957

"Erdélyi Ernő" fedőnevű ügynököt előbb Ausztriába, majd Münchenbe telepítették, az 

Magyar Harcosok Bajtársi Közössége ügyében dolgozott.

1953 1954 Ausztria, Mo., 

NSZK

144. Bt-458/3 "Erdélyi Ernő" 11-66537/3 1952-1964; 

1982

"Erdélyi Ernő" fedőnevű ügynököt előbb Ausztriába, majd Münchenbe telepítették, az 

Magyar Harcosok Bajtársi Közössége ügyében dolgozott.

1952 1964 Ausztria, Mo., 

NSZK

Bt-459 "Hantos Árpád" 10-69340 1952-1955; 

1964

"Hantos Árpád" fedőnevű T-lakás tulajdonos (Budapest VIII. Pál u. 6.) iratai. 1952 1955 Mo. Budapest

145. Bt-460 "Sándor Károlyné" 10-69313 1952-1963 "Sándor Károlyné" fedőnevű levélcím, majd T-lakástulajdonos (Bp. XII. Agancs u. 30.) 

iratai.

1952 1963 Mo.

Bt-461 "Kertes" Z-909 1966-1978 "Kertes" fedőnevű levélcímtulajdonos iratai. 1969 1978 Mo.

Bt-462/2 "Sólyom Pál" 10-69629/2 1955-1957; 

1963

"Sólyom Pál" fedőnevű ügynököt egy másik ügynök ellenőrzésére szervezték be. 1955 1957 Mo.

Bt-463 "Petneházi" 10-61879 1959-1963; 

1968-1969; 

1972-1973; 

1976-1977; 

1979-1981

"Petneházi" fedőnevű titkos munkatárs az Új-Delhiben működő magyar kereskedelmi 

kirendeltség vezetőjeként végzett hálózati munkát a magyar hírszerzés számára. 

1961 1963 Mo., India

Bt-464 "Lukács" Z-070 1957-1978 Az ügynököt a Külkereskedelmi Minisztérium 1957-ben állandó szolgálatra kihelyezte a 

római magyar kereskedelmi kirendeltségre. Beszervezése e munka kapcsán történt. 

1957.11.17 1978 Mo., Olaszo.
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146. Bt-465 "Horváth Béla" H-17444 1957-1962; 

1971

"Horváth Béla" fedőnevű ügynököt külföldön élő rokonaira, ismerőseire foglalkoztatták. 1958 1962 Mo., Fro., NSZK

Bt-466/2 "Jakab Aladár" 10-69389/2 1953-1963 "Jakab Aladár" fedőnevű ügynököt nyugaton élő rokonának feldolgozása kapcsán 

szervezték be.

1953 1963 Mo.

Bt-467 "Békefi" Z-954 1966-1973; 

1983-1983; 

1987

"Békefi" fedőnevű titkos munkatársat külföldi kiküldetései kapcsán szervezték be. 1973 1974 Algéria, Mo.

Bt-468 "Tatai" 10-69743/53 1955-1963; 

1982

A lengyel nemzetiségű "Tatai" fedőnevű ügynök, egy Berlinben lakó kereskedő 

beszervezési dossziéja. BM II/3.

1956 1963 NDK, NSZK

147. Bt-469/1 "Íves Péter" 10-69525 1948-1963 "Ives Péter", illetve "Vida Ferenc", "Bárdos" és "Kármán" fedőnevű ügynököt 1947-ben szervezték be elvi alapon. Az ügynök 1945-től az 

SZDP kriptokommunista tagja volt. 1946-tól 1948 áprilisáig a Külügyminisztérium titkárságán dolgozott és munkahelye  SZDP-

szervezetének titkára volt. A Külügyminisztériumban Gyöngyösi János miniszter, majd Boldizsár Iván mellett dolgozott, egy időben pedig 

Bőhm Vilmos titkára is volt. Beszervezésének célja Külügyminisztériumban dolgozó jobboldali szociáldemokraták felderítése volt. 

Jelentéseket adott Gyöngyösi Jánosról, Tóth Miklós volt külügyminiszteri titkárról, Bőhm Vilmosról, Bán Antalról, Bier Liliről és Buchinger 

Manóról, illetve általában az SZDP és az angol Munkáspárt kapcsolatáról. 1948-ban szociáldemokrata vonalon dekonspirálódott, mert annak 

ellenére, hogy jobboldali szociáldemokratákkal is kapcsolatban állt, a pártok egyesülésekor átvették az MDP-be. Az ÁVH utasítására 1948 

áprilisától a Reuters hírügynökség budapesti irodájában dolgozott Varannay Aurél mellett, akit jelentései nyomán 1948 őszén az ÁVH 

őrizetbe vett. 1949-től a Magyar Rádió Idegennyelvű Osztályának vezető szerkesztője volt. Jelentéseket adott többek között a Rádió 

igazgatójáról, Szirmai Istvánról, Gömöri Endréről és Gellért Endréről, Újhelyi Szilárdról. Szirmai letartóztatásakor őt is elbocsátották. Ezt 

követően, 1956-ig a Magyar Nemzet, majd a Népszava újságírója volt. Az ügynököt 1954-ben kizárták a hálózatból, mert 1953-ban jórészt 

kiszabadultak a börtönből azok, akiket többek között az ő jelentései nyomán tartóztattak le és ítéltek el. 1956-ban disszidált, először 

1950 1963 Ausztria, 

Magyarország, 

Német Szövetségi 

Köztársaság

Bt-469/2 "Íves Péter" 10-69525 1964-1982 "Ives Péter" fedőnevű ügynök először 1948 és 1953 között volt a hálózat tagja, 

miközben Magyarországon újságíróként dolgozott. 1954-ben dekonspirálódás miatt 

zárták ki. 1956-ban disszidált Ausztriába, ahol zenei szakértőként és szervzőként 

dolgozott. A hírszerzés több ízben próbálta meg felújítani vele a kapcsolatot, a bécsi 

rezidenturán, valamint kiutazó hírszerzőkön keresztül. 1967-ben a "Dolláros" fedőnevű 

emigráns célszemély ügyében akarták felhasználni. BM III/I-2. Osztály

1964 1967 Ausztia, Mo.

Bt-469/3 "Íves Péter" 10-69525 1969-1973 "Ives Péter" fedőnevű "leszakadt ügynök" az NSZK-ban élt, ahol a komolyzenei életben 

töltött be kisebb pozíciókat, amikor 1969-ben a hírszerzés megkísérelte felújítani vele a 

kapcsolatot. Az ügynök kitért a munka alól, ezért 1973-ban a szovjet hírszerzés 

számára átadták a róla szóló információkat, hogy  a szovjetek vegyék fel vele a 

kapcsolatot.  A dosszié jelentős mennyiségű "K"-ellenőrzésből származó iratot is 

tartalmaz. BM III/I-7. Osztály

1970 1973 Mo., Szovjetunió, 

Csehszlovákia, 

NDK, NSZK

148. Bt-470 "Baktai Dénes" Z-798 1964-1970; 

1975

"Lőrincz" fedőnevű informátort, a MÁV műszaki tanácsosát  1958-ban a Győr-Sopron 

megyei RFK III/II Alosztálya szervezte be a hálózatba. Svájci kiküldetése idejére vette 

át a BM III/I-3-J Alosztálya, és kiküldetése végéig, 1966-ig "Baktai Dénes" fedőnevű 

titkos munkatársként foglalkoztatta.

1965 1969 Mo., Svájc

Bt-471/2 "Budai Béla" 10-69479/2 1957-1961; 

1963

"Budai Béla" fedőnevű titkos munkatárs előbb Belgrádban diplomataként, majd a 

Külügyminisztériumban dolgozott. 

1959 1961 Mo., Jugoszlávia

Bt-472 "Nagy Mihály" 10-69535 1954-1973 "Nagy Mihály"  fedőnevű ügynök 1945 előtt katonatiszt volt, az 1950-es években 

Ausztriába telepített ügynökként főleg az Magyar Harcosok Bajtársi Közössége 

ügyében dolgozott.

jún.54 1963 Ausztria, Mo.

149. Bt-473 "Attila" (töredék 

anyag), "Ballay"

Z-716 1964-1970 A dosszié főleg Radnóti Ágoston és Roland nevű személyek tevékenységével 

foglalkozik, valamint egy "Attila" fedőnevű ügynök jelentéseit tartalmazza.

1964 1970 Ausztria, Mo.

Bt-474 "Hosszú József" 10-69002 1950; 1964 "Hosszú József" fedőnevű ügynököt jugoszláv vonalon foglalkoztatták. 1950 1950 Mo., Jugoszlávia
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Bt-475 "Tincses Lajos" 10-69296 1950; 1959-

1963; 1972

Az osztrák határ közelében lakó és borbélymesterként dolgozó "Tincses Lajos" 1949-

ben tiltott határátlépés miatt volt vizsgálati fogságban, ekkor szervezte be az ÁVH. 

Futárszolgálatra alkalmazták Bécs felé, ebben szerepet játszott az is, hogy nagybátyja 

ott lakott. 1950-ben egyik feladat során dekonspirálta magát, majd embercsempészet 

miatt őrizetbe vették és kizárták a hálózatból.  

1950 1963 Ausztria, Mo.

Bt-476/2 "Lugosi György" 10-69544/2 1954-1957; 

1964

"Lugosi György" fedőnevű titkos munkatárs, gépkocsivezető, a római, majd a varsói 

követségen dolgozott.

1954 1957 Mo., Olaszo.

Bt-477/2 "Balázs Ferenc" 10-69716/2 1956-1964 "Balázs Ferenc" fedőnevű informátor 1956 és 1961 között a bécsi követségen 

dolgozott.

1956 1964 Ausztria, Mo.

Bt-478 "Zoltán Andorné" 10-69483 1953-1963; 

1968

"Zoltán Andorné" és "Zoltán Andor" fedőnevű levélcímtulajdonosok (Budapest) iratai. 1953 1963 Mo. Budapest

Bt-479 "Tinys" Z-972 1966-1972; 

1981

"Fenyő" fedőnevű informátor 1953-ban az MTI-nél dolgozott újságíróként, amikor 

először beszervezték. Amikor elbocsátották a munkahelyéről, akkor kizárták a 

hálózatból. 1966-ban a Népszabadság belföldi rovatánál volt újságíró, amikor felmerült, 

hogy a külpolitikai rovathoz kerül, és ekkor a BM III/I-1-A Alosztály újra beszervezte 

"Tinys" fedőnéven titkos munkatársnak. 1972-ben döntöttek a pihentetéséről, mivel 

nem tudott titkos információkat szolgáltatni, majd 1981-ben zárták ki a hálózatból.

1967 1981 Mo.

Bt-480 "Újvári" Z-069 1954-1955; 

1963; 1982

"Újvári" fedőnevű ügynököt pressziós alapon szervezték be, az osztrák 

Külügyminisztérium munkatársa volt, de jelentést nem adott. 

1957 1963 Ausztria, Mo., 

NSZK

150. Bt-481/1 "Dóczi Mihály" 10-

69669/1950

1950-1967 "Dóczi Mihály" fedőnevű hálózati személy beszervezését a gazdasági rendészeti 

osztály hajtotta végre 1946-ban, 1948-tól foglalkoztatta az ÁVH. A Külkereskedelmi 

Minisztériumban, majd Argentínában és Svájcban is dolgozott, 1953-ban kizárták a 

hálózatból. 1955-től újra foglalkoztatták, a BM I/1. alosztálya, majd 1956 után a BM II/2-

es osztálya. 1966-ban a BM III/II-2. osztálya továbbfoglalkoztatásra a BM III/I-3. 

osztályának adta át.

1950 1967 Argentina Mo., 

Nagy-Britannia, 

Svájc

Bt-481/2 "Dóczi Mihály" 10-

69669/1950

1966-1981; 

1985

Dóczi Mihály fedőnevű titkos munkatárs a Külkereskedelmi Minisztérium 

főosztályvezetője volt. A BM III/I-3-J alosztálya elsősorban külföldi útjai során 

foglalkoztatta. 1976-tól pihentették, 1981-ben zárták ki a hálózatból.

1970 1976 Mo., NSZK

Bt-482 "Lányi Ákos" 10-69554 1954-1964 "Lányi Ákos" fedőnevű ügynököt jugoszláv vonalon foglalkoztatták. 1954 1964 Mo., Jugoszlávia

151. Bt-483 "Kassai Anna" 10-69545 1954-1957; 

1964

"Kassai Anna" fedőnevű hálózati személy férje Jugoszláviába telepített ügynök volt. 1954 1964 Mo., Jugoszlávia

Bt-484 "Ágnes" 10-69529 1954-1956; 

1963

"Ágnes" fedőnevű ügynököt jugoszláv vonalon akarták foglalkoztatni. 1954 1956 Mo., Jugoszlávia

Bt-485/2 "Melczer Béla" 10-69518/2 1955-1974 "Melczer Béla" fedőnevű ügynököt Ausztriába telepítették, majd egy kombinációval 

hazahozták.

1956 1964 USA, Ausztria, 

Mo., Kanada

Bt-486 "Köves" 10-69549 1954-1956, 

1964

"Köves" fedőnevű ügynököt jugoszláv vonalon akarták foglalkoztatni. 1954 1964 Mo., Jugoszlávia

152. Bt-487 "Paál Ákos" 10-69466 1953-1964 "Paál Ákos" fedőnevű ügynök külkereskedőként dolgozott. 1956-ban a Szabad Magyar 

Kossuth Rádió bemondója volt, ezért később internálták.

1953 1964 Mo., Fro., 

Bt-488 "Elekes" Z-831 1957-1960; 

1965-1966

"Elekes" fedőnevű titkos munkatársat a MNVK/2 Csoportfőnökség szervezte be 1958-

ban. Ekkoriban a Filatélia vállalatnál dolgozott. 1960-ban került a MALÉV Frankfurt am 

Majn-i kirendeltségéhez. A BM III/I-2-C alosztály 1965-ben vette át további 

foglalkoztatásra. 1966-ban tért haza, és ez után az IBUSZ-nál dolgozott.

1965 1966 Mo., NSZK

Bt-489 "Bodnár Ferenc", 

"Gábor Áron"

10-69055 1951-1963; 

1970; 1975

"Bodnár Ferenc", "Gábor Áron" fedőnevű titkos munkatárs Frankfurtban a kereskedelmi 

kirendeltség vezetője volt.

1951 1963 Mo., NSZK
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Bt-490 "Ibrányi Károly", 

"Beregi Ferenc"

10-69534 1954-1964; 

1966; 1982

A Külkereskedelmi Minisztérium Kapitalista Országok Államközi Főosztályán dolgozó 

"Beregi Ferencet" 1953-ban szervezték be, majd a frankfurti magyar kereskedelmi 

kirendeltség előadójává nevezték ki. 1956 októberében az ottani forradalmi bizottság 

elnöke volt. 1957 márciusában disszidált, a hálózatból kizárták. 1964-ben hazatért 

Magyarországra.

1954 1964 NSZK

153. Bt-491 "Völgyesi Sándor", 

"Webbe Harold"

10-69335 1958-1963 "Völgyesi Sándor" illetve "Webbe Harold" fedőnevű ügynök 1945 óta osztrák 

állampolgár volt. Az Osztrák-Magyar Gazdasági Kamara főtitkára volt, és pozíciójából 

fakadóan kapcsolatban állt az oszták politikai elittel is. 1952-ben szervezték be, majd 

1958-ban felújították vele a kapcsolatot. 1963-ban zárták ki a hálózatból.

1952 1963 Ausztria, 

Bt-492 "Kényes" Z-693 1959-1964 "Barna", majd "Kényes" fedőnevű K-lakás (Budapest, XIII. ker. Victor Hugo u. 45.) 

dossziéja.

1964 1964 Mo.

Bt-493 "Ladányi Béla" 

("Dobó István")

10-69738 1954-1963; 

1969-1973

"Ladányi Béla", illetve "Dobó István" fedőnevű titkos munkatárs disszidálásáig a 

frankfurti kereskedelmi kirendeltségen dolgozott.

1956 Mo., NSZK

154. Bt-495/1 "Davis" Z-499/62 1960-1962; 

1975

Pogány fedőnevű jelölt, majd "Davis" fedőnevű postafiók tulajdonos, bécsi lakos iratai. 

BM II/3-A Alosztály

1962 1968 Ausztria

Bt-495/2 "Davis" Z-499/62 1960-1962; 

1975

Davis fedőnevű külföldi levélcím tulajdonos iratai. BM III/I-1-A alosztály 1962 1967 Ausztria

Bt-496 "Parlour" Z-722 1964 "Parlour" fedőnevű levélcímtulajdonos beszervezési kísérletének iratai. 1964 1964 Mo.

Bt-497 "Halász Imre" 24-6603 1952-1956 

1963; 1982

"Halász Imre" fedőnevű, arisztokrata származású ügynök iratai. 1952 1958 Mo.

155. Bt-498 Sziget Z-427 1961-1964 A "Sziget" fedőnevű K-lakás (Budapest, II. ker., Káplár u. 27. III. em. 1.) beszervezési 

dossziéja. A lakást a BM III/I-2-c alosztálya tartotta és oda  legalizáció céljából előbb 

Hérincs István rendőr százados volt bejelentve bérlőként Csomor István álnéven, majd 

1964 májusától Opitz Ferenc rendőr százados vette át tőle a lakást (BM III/I-2-e 

alosztálya). Többszöri dekonspirálódás miatt a lakást 1964. július 4-én a hírszerzés 

leadta a BM Külügyi Osztálynak. A konspirált lakás fedésével és fenntartásával 

kapcsolatos dokumentumok (számlák, bérleti szerződés, biztosítás stb.).

1961 1964 Mo.

Bt-499 "Végh László", 

"Kőműves László"

10-69609 1955-1964; 

1970

"Végh László", illetve "Kőműves László" fedőnevű ügynök 1948-ban disszidált, 1952-

ben Párizsban szervezték be, majd hazatért Magyarországra.

1955 1964 Mo., Fro.

Bt-500/1 "Stuart" ("Harsányi 

Margit")

10-69469/54 1953-

1956;1958

A BM I. (Kémelhárító) Osztályának K csoportja 1954. januárjában szervezte be 

"Harsányi Margit" órássegédet, akinek közreműködésével egész csempészhálózatot 

számoltak fel. 1954 végén a BM II. (Hírszerző) Osztály 4. alosztálya átvette, és 

segítségükkel 1955. áprilisban Bécsben élő férjéhez távozott. Férjét, aki 1949-ben 

szökött ki az országból, s Magyarország felé áru- és embercsempészést is folytatott, 

1954-es hazalátogatásakor "Strasser Alexander" fedőnéven szintén beszervezték. A 

magyar emigráció körében végezték ügynöki tevékenységüket, de 1957-ben, mivel egy 

1956 után emigrált, általuk lebuktatott csempész miatt dekonspirálódtak, pihentetésük 

mellett döntöttek.

1954 1958 Ausztria, Mo.

156. Bt-500/2 "Stuart" 10-69469/54 1954;1961-

1963;1966-

1971;1973;19

89

Az 1957-től "pihentetett" "Harsányi" fedőnevű ügynökkkel "Lehmann Ottó" néven 1962-

ben vette fel újra a kapcsolatot a hírszerzés (fedőnevét 1963-ban "Stuart"-ra 

változtatták), de korábbi dekonspirációja miatt nem tudták aktív ügynökként használni, 

ezért az 1960-as évek végétől a szintén ügynök férjével (akinek ekkor "Adams" volt a 

fedőneve) levélcím-tulajdonosként foglalkoztatták. A hálózatból idős kora miatt 1989-

ben zárta ki a BM III/I-3. Osztálya. 

1970 1989 Ausztria, Mo.
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Bt-501/1 "Adams" 10-69994 1954-

1958;1960;19

63;1966

A későbbi "Adams" fedőnevű ügynök 1949-ben hagyta el illegális úton Magyarországot, 

izraeli állampolgárságot szerzett, majd Bécsben telepedett le, és a szökés közben 

elfogott, így Magyarországon rekedt felesége bevonásával csempésztevékenységet 

folytatott, valamint megpróbálta őt is kijuttani az országból. A BM I. (Kémelhárító) 

Osztály 6. alosztálya egy 1954-es hazalátogatása során "Strasser Alexander" 

fedőnéven beszervezte, s ettől kezdve részt vett több csempész lebuktatásában. 

Miután 1955-ben felesége (akit szintén beszerveztek) utána utazhatott Bécsbe, 

tartásukat a hírszerzés vette át. 1957-től a két ügynöt "pihentették". A dosszié az 

ügynök 14 magánlevelének fotómásolatát is tartalmazza.

1959 1963 Ausztria, Izrael, 

Mo.

Bt-501/2 "Adams" 10-69994 1961-

1970;1979;19

89

Az 1957-től "pihentetett" "Strasser" fedőnevű ügynökkkel "King Maurice" néven 1962-

ben vette fel újra a kapcsolatot a hírszerzés. Ő egy tisztítót, felesége egy 

gyermekruhaboltot vezetett Bécsben. Az 1963-tól "Adams" fedőnéven számon tartott 

ügynököt  továbbra is csempészek és valutaüzérek felderítésére használták fel.

1970 1979 Ausztria

157. Bt-501/3 "Adams" 10-69994 1970-

1982;1985;19

87;1989

"Adams" fedőnevű ügynököt 1969-től levélcím-tulajdonosként foglalkoztatta a 

hírszerzés, utoljára 1981-ben találkozott vele a bécsi főrezidentúra egyik tagja, attól 

kezdve "pihentették". A hálózatból 1989-ben zárta ki a BM III/I-1-3. Osztálya.

1970 1989 Ausztria

Bt-503 "Kovács Béla" 14-62220/49 1949-1975 "Kovács Béla" fedőnevű ügynök 1945 előtt a Vezérkari Főnökség 2. osztálya (VKF-2) 

defenzív alosztályánál (b arcvonalon) a román ügyek előadója volt. 1945 után a Weisz 

Manfréd Művek lakatosaként dolgozott. 1948-ban a HM Katonapolitikai Osztálya 

szervezte be. Beszervezése után Ausztriába küldték, ahol többek között 

csempészfuvarozással is foglalkozott. Nem tisztázott körülmények között az ÁVH 

letartóztatta és 1949. április 14-én internálták. Csak 1959-ben zárták ki a hálózatból. 

1963-ban a BRFK kémelhárító alosztálya újra felvette vele a kapcsolatot, és mint a 

Citadella étterem vezetőhelyettese, a beutazó nyugati állampolgárokról kellett 

információkat adnia. 

1949 1964 Ausztria

Bt-504 "Malmos" ("Pascal") 10-60441 1953-

1954;1956-

1959;1961-

1966;1972

A Monimpex Külkereskedelmi Vállalat munkatársát 1948-ban szervezte be az 

államvédelem, és 1955-ig foglalkoztatta. A kapcsolatot a hírszerzés újította fel vele 

1961-ben, amikor is a libanoni magyar kereskedelmi kirendeltség vezetőjévé nevezték 

ki. 1966-os hazatérését követően, mivel hírszerzési lehetősége megszűnt, a Monimpex 

főosztályvezetőjeként pedig a kémelhárítás hivatalos kapcsolata lett, nem kapott 

feladatokat (pihentették), 1972-ben a III/I-11-A alosztály javasolta a hálózatból történő 

kizárását. 

1961 1966 Libanon

Bt-505 "Friss István" Z-228 1954-1955; 

1957-1960; 

1962-1963; 

1966; 1969

"Friss István" fedőnevű hálózati személy 1956 elején került kapcsolatba az 

állambiztonsági szervekkel, amikor a brüsszeli magyar nagykövetségre helyezték ki. 

Kihelyezése előtt a hírszerzés hazafias alapon beszervezte titkos munkatársnak. 

Brüsszelben a helyi rezidentúra foglalkoztatta (1957-ig). Ismételt kihelyezésére 1959-

ben került sor, ettől kezdve a Buenos Aires-i magyar nagykövetség felelős 

számadójaként végzett hálózati munkát a magyar hírszerzés számára (később 

Kairóban folytatta e tevékenységét hasonló beosztásban). 

1960 1966 Argentína, 

Belgium, Mo.

158. Bt-506 "Nyírségi Péter" 10-69428 1953-1958; 

1963

"Nyírségi Péter" fedőnevű ügynök az USA-ban szállodaigazgatóként dolgozott. 1958 1958 USA, Mo.

Bt-507 "Érdi" Z-1234 1969-1974 "Érdi" a Külügyminisztérium munkatársaként 1969-1973 között az etiópiai magyar 

külképviseleten dolgozott.

1969.04.24 1974.04.24 Mo.
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Bt-508 "Endrődi János" 10-69190 1952-1953; 

1960-1960; 

1963; 1972

"Kulcsár Ferenc", illetve "Endrődi János" T-lakás-, illetve levélcímtulajdonos (Szeged, 

Püspök u. 11/a.) volt. 

1952 1972 Magyarország Szeged

Bt-509 "Karinthy Győző" Z-050 1957-1958; 

1963-1963; 

1981

"Karinthy Győző" fedőnevű ügynököt illegális határátlépési kísérlete kapcsán szervezték 

be.  A dosszié tanúkihallgatási jegyzőkönyveket is tartalmaz.

1957 1958 Mo.

Bt-511 "Holdings" Z-1172 1961-1968 A Szabad Európa Rádió hírszerkesztőjeként dolgozó "Holdingsot" 1967-ben sikertelenül 

próbálták beszervezni.

1968 1968 NSZK

Bt-513 "Nógrádi Imre" 10-69737 1955-1958; 

1963; 1972

"Nógrádi Imre" 1939-től élt Németországban. Az MTI berlini tudósítója, 1945-ben a 

berlini nyilas újság, a Kitartás főszerkesztője volt. Később a nyugat-berlini Térképészeti 

Intézet hallgatója volt. 1953-ban az NDK Állambiztonsági Minisztériuma azzal, hogy 

tudósításokat ír a Hungária című emigráns lapnak, őrizetbe vette és beszervezte. 1956-

ban a magyar állambiztonsági szervek is beszervezték. 1958-ban kizárták a hálózatból.

1956 1963 NDK, NSZK

159. Bt-514 "Bódi" Z-2654 1978-1986 "Bódi" fedőnevű titkos munkatárs beszervezési dossziéja. "Bódi" a Lenin Kohászati 

Művekben kohómérnökként dolgozott, és egy angolai, majd egy algériai kiküldetés 

kapcsán akarták foglalkoztatni, de a kiküldetések elmaradtak. BM Borsod Megyei 

Rendőrfőkapitányság III/I. alosztály.

1978 1986 Magyarország

Bt-515 "Udvardi" Z-987 1967-

1972;1976-

1977;1980-

1981

A BM III/II-1/C alosztály "Udvardi" fedőnevű ügynökét 1967-ben Indiába helyezték, a 

Masped Bombay-i képviselete vezetőjének, ezért a BM III/I-1-B alosztálya titkos 

munkatársként átvette. 1971-es hazatérését követően a Masped igazgatója lett, és a 

hírszerzés pihentette. 1975-től a III/II-7-A alosztály foglalkoztatta tovább, 1977-ben 

zárták ki a hálózatból.

1970 1972 India

Bt-516 "Solymári" Z-542/62 1962-

1965;1968;19

70

A párizsi magyar nagykövetség hivatalsegédét 1962-ben szervezte be a BM II/3-H 

alosztálya, titkos munkatársként feladata követségi elhárítás volt. 1965-től már nem 

tartották vele a kapcsolatot, 1968-ban a BM III/I-3. Osztálya kizárta a hálózatból.

1962 1969 Franciao.

Bt-518 "Szekeres" Z-019 1957-1958; 

1963

"Szekeres" fedőnevű ügynököt Svájcban végzendő munkára szervezték be. 

Telepítették, de aztán a kapcsolat vele megszakadt.

1957 1963 Mo., Svájc

Bt-519 "Kovácsi László" Z-032 1957-1958; 

1963; 1973-

1981

"Kovácsi László", korábban "Hunyadi László" fedőnevű ügynököt Ausztriába 

telepítették, ahol szovjet ügynöki jelentés szerint átállt, ezért a kapcsolatot 

megszakították vele. BM III/4.

1957 1958 Ausztria, Mo. SZU

160. Bt-521 "Szalka" ("Szél 

Jenő")

10-69599 1955-

1958;1960;19

63;1967

A Külügyminisztérium közgazdász végzettséggel rendelkező előadóját 1955-ben a 

párizsi magyar követség számadójának nevezték ki. Kiutazása előtt szervezte be a 

hírszerzés követségi elhárítási "vonalon". 1957-ben tért haza, attól kezdve "pihentették". 

1963-ban a IIIII-4-H alosztály kizárta a hálózatból.

1955 1964 Franciao.

Bt-523 "Siklósi", "Siklós" Z-187 1959-1966; 

1980

"Siklós" fedőnevű ügynököt külföldön élő bátyja ügyében szervezték a hálózatba. 1959 1966 Mo.

Bt-524 "Leveles" Z-089 1957-1963; 

1967; 1971

"Leveles" fedő nevű ügynököt Ausztriába telepítették, majd rövid idő után hazatért. 1958 1963 Ausztria, Mo.

Bt-525 "Péter" Z-037 1957-1965 "Péter" fedőnevű ügynököt külföldre akarták telepíteni, de ez végül meghiúsult. 1957 1965 Mo.

161. Bt-526 "Mézes Árpád" 10-69391 1952-1955; 

1963-1964

"Mézes Árpád" fedőnevű ügynököt az NSZK-ban élő testvére ügyében akarták 

foglalkoztatni.

1953 1963 Mo., NSZK

Bt-527 "Bányász" Z-109 1955-1958; 

1963; 1982

"Bányász" fedőnevű angol-magyar állampolgárságú ügynököt magyarországi 

beutazásakor szervezték be.

1958 1963 Mo., Nagy-

Britannia
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Bt-528/2 "Láng Elza" 10-69723 1955-1963; 

1966; 1972

"Láng Elza" fedőnevű ügynököt Angliában élő kapcsolatára akarták foglalkoztatni. 1956 1963 Mo., Nagy-

Britannia

Bt-529 "Faludi Sándor" Z-537 1962-1965; 

1972; 1974; 

1980

"Faludi Sándor" fedőnevű titkos munkatárs az iraki kereskedelmi kirendeltségen 

dolgozott.

1962 1966 Mo., Irak

162. Bt-530/1 Ludmányi 35-6822 1954;1957-

1958

A Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács népművelési osztályvezetőjét 1954-ben szervezte 

be a BM Szabolcs-Szatmár Megyei Főosztálya T-lakástulajdonosnak. Beszervezésére 

azért volt szükség, hogy beosztottját, a megyei könyvtár igazgatóját be tudják szervezni 

(szintén T-lakástulajdonosnak), aki csak úgy vállalta el a megbízást, ha főnöke, az 

osztályvezető, tud róla, ugyanis a lakás a könyvtár helyisége volt (!). 1958-ban a 

megyei politikai nyomozó osztály V. alosztálya -a(z akkor már volt) osztályvezetőt 

megpróbálta ügynöknek beszervezni, de ő nem állt kötélnek. Ezért T-

lakástulajdonosként is kizárták a hálózatból.

1973 1978

Bt-530/2 Ludmányi 35-6822 1972-1978 A budapesti Népművelési Intézet munkatársát (1956 előtt a Szabolcs-Szatmár Megyei 

Tanács Népművelési Osztályának vezetője) 1973-ban szervezte be a BM III/I-4-C 

alosztálya titkos munkatársnak, ugyanis a budapesti Uruguay-i nagykövetség volt 

másodtitkárát vette feleségül. 1974-től Izraelben, majd Uruguayban élt, 1976-ban 

hazatelepült. Mivel feladatait kintléte alatt nem látta el, s hazatérésével hírszerző 

lehetősége megszűnt, 1977-ben kizárták a hálózatból.

1973 1978 Izrael, Uruguay

Bt-530/2. 1. 

számú 

melléklet

Ludmányi 35-6822 A dosszié melléklete "Ludmányi" titkos munkatárs Izraelből írt leveleinek fotómásolatait 

tartalmazza.

Izrael, Uruguay

163. Bt-531 "Amur" H-28785 1954; 1959; 

1961-1966; 

1969

Az "Amur" fedőnevű hálózati személyt 1961. december 7-én szervezte be a magyar 

elhárítás, majd innen vette át a hírszerzés 1962. július 13-án további tartásra. Mint a 

londoni magyar kereskedelmi kirendeltség I. osztályú kereskedelmi titkára végzett 

operatív munkát a BM III/I. számára. Hálózati munkájával tartói nem voltak elégedettek, 

ezért 1965-ben megszakították vele a kapcsolatot. 

1962 1966 Mo., Nagy-

Britannia

Bt-532 "Spiegel" Bt-959 1966-

1969;1984-

1984

A III/II-6/D alosztály "Spiegel" fedőnevű titkos munkatársa, tengerésztiszt, 1966-ban 

Guineába utazott. Kiküldetése idejére a BM III/I-2-F alosztálya átvette. "Spiegel" rajta 

kívül álló okok miatt nem tudott érdemi "munkát" végezni. 1967-es hazatérése után 

visszaadták a kémelhárításnak.

1966 1969 Guinea

Bt-534 "Hídvégi" Z-287 1960-

1961;1963;19

65-1967;1971-

1972;1978;19

81

A Chemolimpex Külkereskedelmi Vállalat főosztályvezetőjét 1960-ban szervezte be a 

BM II/3-E alosztálya titkos munkatársnak. Feladata "kutató és tanulmányozó munka" 

volt nyugati kereskedők körében, később vezérigazgató-helyettesként a hírszerzés fő 

vállalaton belüli emberének számított. 1974-től pihentették, majd 1978-ban a hálózatból 

kizárva hivatalos kapcsolattá minősítették át.

1970 1974

Bt-537/2 "Vernon Coles" 10-69736/2 1957-1967; 

1982

"Vernon Coles" fedőnevű titkos munkatárs a berlini, majd a frankfurti kereskedelmi 

kirendeltségen dolgozott.

1956 1967 Mo., NSZK

3.2.1. Bt-dossziék   (1902) 1945-1990 (2003) 56/177



R.e. 

(d.)
Ikt. sz. Tárgy

Nyitó 

/Hálózati/ 

szám

Irat évköre Kivonat Ország Település
Dosszié nyitása-

zárása

Bt-538 "Kovács" Z-640 1957-

1957;1961-

1969

A Központi Statisztikai Hivatal Ipari Főosztályának vezetője 1963-tól az ENSZ 

Titkársága Statisztikai Osztályának vezetőjeként dolgozott New Yorkban. Kiutazása 

előtt a BM III/I-1-A alosztálya titkos munkatársként beszervezte, ugyanakkor kintléte 

alatt operatív munkát nem végzett, információkat nem szerzett. Hazatérését követően 

1969-ben kizárták a hálózatból.

1963 1969 USA

164. Bt-539 "Alpár" Z-456 1959-1979 "Alpár" fedőnevű titkos munkatárs 1946-tól a Külügyminisztériumban dolgozott. 1948-49-

ben a moszkvai Magyar Nagykövetség titkára volt. 1956-tól a Külkereskedelmi 

Minisztériumban dolgozott. 1962-től 1965-ig a Rio de Janeiro-i magyar kereskedelmi 

kirendeltség vezetője volt. Hazatérése után kizárták a hálózatból. 1969-ben ismét 

megpróbálták vele felvenni  a kapcsolatot, amelyet ő elutasított.

1961.07.13 1966.11.28 Brazília

Bt-540 "Walter" 

("Klemente")

Z-208 1958-

1964;1970-

1970

A Jugoszláviából Olaszországba áttelepült újságírót, az Olasz Szocialista Párt tagját 

1958 decemberében szervezte be a római rezidentúra (fedőneve előbb "Klementi", 

majd "Walter" volt). A Vatikán belső ügyeiről, az egyetemes zsinatról kívántak tőle 

információkhoz jutni. 1963-ban kizárták a hálózatból, mivel úgy vélték, hogy 

kapcsolatban áll az olasz kémelhárítással.

1905.05.12 1905.05.16 Olaszország, 

Vatikán

165. Bt-541/1 "Gombási" H-8482/1 (1939) 1953; 

1955-1961

"Gombásit", aki 1945 előtt a Vezérkari Főnökség 2. osztályához (VKF-2) beosztott 

százados volt, 1956 márciusában szervezték be. 1957-ben Ausztriába telepítették, ahol 

kapcsolatba került a CIC-vel, és a menekülttáborokban tippkutató munkát végzett. 1958-

ban a CIC megszakította vele a kapcsolatot, ezért visszatért Magyarországra.

1956.04.23 1958 Ausztria, SZU

Bt-541/2 "Gombási" H-8482/2 1957-1960; 

1965; 1970

"Gombásit", aki 1945 előtt a Vezérkari Főnökség 2. osztályához (VKF-2) beosztott 

százados volt, 1956 márciusában szervezték be. 1957-ben Ausztriába telepítették, ahol 

kapcsolatba került a CIC-vel, és a menekülttáborokban tippkutató munkát végzett. 1958-

ban a CIC megszakította vele a kapcsolatot, ezért visszatért Magyarországra. A 

Veszprém megyei állambiztonsági szerv foglalkoztatta tovább.

1957.05.02 1965 Ausztria

166. Bt-542 "Nemes József" 10-69350/52 1958-1982 "Nemes József" fedőnevű ügynök 1942-ben végezte el a kassai repülőtiszti akadémiát, 

majd a II. világháborúban frontszolgálatot teljesített. 1946-ban tért haza németországi 

hadifogságból. 1952-ben szervezte be az ÁVH Zala Megyei Főosztálya. Az 1956-os 

forradalom ideje alatt az ügynök a Soproni Erdészeti Főiskolán megalakult Magyar 

Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége katonapolitikai csoportjának vezetője 

volt. 1956-ban Ausztriába disszidált. 1957-ben átvette a BM II/3-c alosztálya. 

Tartótisztje értékelése szerint operatív értékű információt nem adott, és kapcsolatban 

állt az NTS hírszerző csoportjával, ezért 1959-ben kizárták a hálózatból.

1952.10.03 1961.03.29 Ausztria, Mo.

Bt-543 "Pikóházi" Z-2408 1975-1980 "Pikóházi" fedőnevű levélcímtulajdonos beszervezési dossziéja. BM III/I-5. 1976 1980 Magyarország Budapest

Bt-544 "Chapman" 

("Hamvas Edit")

Z-021/56 1957-

1958;1960-

1963;1982

A Svájcban élő énekesnőt 1955-ben szervezte be (nem formálisan) a berni rezidentúra 

"Hamvas Edit" fedőnéven. Az 1956-os forradalomig egy ízben adott szóbeli jelentést a 

nyugat-németországi magyar emigrációról, majd a kapcsolat megszakadt vele. 1961-től 

a BM II/3-C alosztálya megpróbálta felújítani a viszonyt ("Hamvas" ekkor kapta a 

"Chapman" fedőnevet), sikertelenül. A dossziéban található "Chapman" 

magánlevelezésének fotózott másolata is.

1957 1962 NSZK, Svájc

Bt-545/2 "Korda Henrich" 10-69153/2 1957-1958; 

1964; 1966; 

1982

"Korda" 1957-ben a genfi Magyar Kereskedelmi Kirendeltség tanácsosaként disszidált. 1951.11.28 1958.07.08 Svájc
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167. Bt-547 "Gordon" Z-472, Z-

522, Z-552

1957-

1963;1966;19

69;1985

A Központi Statisztikai Hivatal főmunkatársát 1963-ban szervezte be a BM II/3-A 

alosztálya titkos munkatársnak, mert felmerült a lehetősége, hogy több évre New 

Yorkba, az ENSZ Titkárságára helyezik ki. Mivel kiküldetésére nem került sor, 1963-ban 

kizárták a hálózatból. 1966-ban felújították vele a kapcsolatot, ám mivel ekkor sem 

kapta meg az állást, végleg kizárták.

1962 1966

Bt-548 "Saunders" ("Váradi 

Simon"), ("Serényi 

László")

10-

69263/1950

1949-

1950;1955-

1958;1961;19

63-1965;1982

Az ügynök 1945 előtt hivatásos tiszt volt. 1948-ban pressziós alapon szervezte be a 

Katpol ("Váradi Simon" fedőnéven), kiképzés után 1949-ben Münchenbe telepítették, 

feladata az ottani CIC magyar osztályába való beépülés volt. Az 1951-ben megszakadt 

kapcsolatot 1955-ben újította fel vele a BM II/4. alosztály, s az ügynök az 1956-os 

forradalomig havonta egyszer jelentett az Amerika Hangja és a SZER munkatársairól. 

1957-től "Serényi László" fedőnéven tartották nyilván. Legközelebb 1963-ban sikerült 

vele egy találkozót szervezni (ekkor kapta a "Saunders" fedőnevet), ahol tkp. közölte, 

hogy nem hajlandó a további együttműködésre. A BM III/I-2-C alosztály 1964-ben 

kizárta a hálózatból.

1950 1966 NSZK

Bt-549 "Szilágyi Kálmán" 10-69690 1955-1958; 

1964

"Szilágyi Kálmán" fedőnevű ügynök német vonalon, elhárítási ügyekben dolgozott. 1955 1958 Mo., NSZK

Bt-550 "Kalmár Béla", 

"Kalmár Béláné"

10-

69131/1951

1951-1963; 

1987

"Kalmár Béla" fedőnevű hálózati személyt levélcímtulajdonosnak szervezték be. Miután 

elvált és elköltözött, ugyanazon feladatok elvégzésére a feleségét szervezték be 

"Kalmár Béláné" fedőnéven.

1951.10.25 1963 Magyarország Budapest

Bt-551 "Vereckei Tibor" Z-024 1957-1958; 

1963

"Vereckei Tibor" fedőnevű titkos munkatárs külkereskedőként dolgozott, majd 

disszidált.

1957 1958 Mo.

Bt-553/2 "Jakab Gedeon" 11-66305/2 1960-1963 "Jakab Gedeon" fedőnevű levélcímtulajdonos iratai. 1955 1963 Mo. Budapest

168. Bt-554 "Barotányi Ferenc" 10-69193 1953-1963; 

1969; 1982

A magyar nemzetiségű és osztrák állampolgárságú "Harsányi" fedőnevű ügynök az 

elhárítás hálózati személye volt, majd 1956-ban disszidált Ausztriába. Itt sikertelenül 

próbálták meg újra felvenni vele a kapcsolatot "Barotányi Ferenc" fedőnevű 

beszervezési jelöltként.

1956 1958 Ausztria, Mo.

Bt-555/2 "Mérnök" 10-63427 1956-1965; 

1977

"Mérnök" fedőnevű ügynök 1948-ban települt haza Kanadából, ennek kapcsán 

foglalkoztatták.

1956 1966 Mo., Kanada

Bt-556 "Kertész Júlia" 10-

69563/1955

1955-1958; 

1963; 1982

"Kertész Júlia" fedőnevű titkos munkatárs a Külkereskedelmi Minisztériumban a 

nyugatnémet referatúra vezetője volt. 1957-ben disszidált. BM II/4.

1955 1958 Mo., NSZK

Bt-557/2 "Barát József" H-7449/2 1957; 1964-

1966; 1977

"Barát József" fedőnevű ügynököt az USA budapesti követsége kapcsán 

foglalkoztatták.

1964 1966 USA, Mo.

Bt-558 "Utazó" 10-69715/56 1955-

1960;1962-

1963;1965-

1966;1968

Az osztrák állampolgárságú ügynök Münchenben az Ausztria nevű utazási iroda 

vezetője volt. A BM II/4. alosztálya 1955-ben szervezte be anyagi alapon, elsősorban az 

általa szervezett utazások alkalmával hazalátogató kitelepített svábokról jelentett. 1957-

ben megbízhatatlanként kizárták a hálózatból.

1956 1966 NSZK

169. Bt-559 "Szalánczi Péter" 10-61446 1946-1958 Az ügynök Szekfű Gyula tanítványaként a nemzetiségi kérdés szakértője volt, később a 

Magyar Nemzet újságírója. Jó kapcsolatokat ápolt a katolikus világi értelmiséggel és a 

Független Kisgazdapárt politikusaival. 1957-ben disszidált, Bécsben telepedett le. ÁVH 

I/2-c.

1950.05.11 1982.03.08 Mo.

Bt-560/2 "Halasi" Z-593/2 1962-1966; 

1981

"Halasi" fedőnevű titkos munkatárs Ghánában, a kerekedelmi kirendeltségen dolgozott. 1962 1966 Mo.Ghána

Bt-563/2 "Gerbner Lajos" 10-69392 1952-1964; 

1982

"Gerbner Lajos" fedőnevű ügynök Izraelből jelentett, majd Ausztráliába távozott. 1953 1964 Mo., Izrael
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170. Bt-564 "Kamarás Viktor" 10-69637/54 1953-1954; 

1964; 1981

"Kamarás Viktor" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja. Az ügynök az olasz 

követség sajtóattaséja volt, terhelő adatok alapján szervezték be, de érdemi munkát 

nem végzett, mert elhagyta az országot. A dosszié 15 fényképfelvételt tartalmaz egy 

tettenérésről, illetve a Magyar Máltai Lovagok névsorát 1954-ből.  ÁVH I/2., BM I-2 és 

II/4. alosztály.

1954 1954 Mo., Olaszo.

Bt-565 "Tolmács" Z-975 1967-1968; 

1971; 1985

"Tolmács" fedőnevű titkos munkatársat egy kanadai professzor ügyében 

foglalkoztatták.

1967 1968 Mo.

Bt-566 "Bende Ágnes" 10-69757 1949-1958; 

1963; 1966; 

1982

"Bende Ágnes" fedőnevű ügynök táncosnőként Olaszországba utazott, ezért szervezték 

be, de a kapcsolatot megszakította.

1949 1958 Mo., Olaszo.

Bt-567 "Gyöngyösi Mária" 10-69603 1945-1963 "Gyöngyösi Mária" fedőnevű ügynököt azért szervezték be, hogy az USA-ban élő 

férjéről jelentsen. 1956-ban férje után ment.

1955 1958 USA, Mo.

Bt-568 "Dudás Éva" 10-69756 1949-1953; 

1958; 1963; 

1982

Olaszországi útja előtt, 1949-ben szervezték be "Dudás Éva" fedőnevű ügynököt. 1951-

ig adott jelentéseket. 1958-ban kizárták a hálózatból. 

1949 1958 Olaszo.

171. Bt-569 "Vihar József" 10-69256 1963-

1964;1967-

;1977-

1978;1981

Az ügynököt 1948-ban a Katpol szervezte be futárszolgálatra, 1950-ben az NSZK-ban 

lebukott, s 1954-ig börtönben volt. Büntetése letöltése után visszatért Magyarországra. 

1963-ban Sopronhorpácson dolgozott pedagógusként, s azzal a kéréssel fordult a 

Belügyminisztériumhoz, hogy börtönéveit számítsák be a szolgálati idejébe. Ezt 

megkapta, sőt 1978-ban korengedményes nyugdíjazását is elérte.

1950 1964 NSZK

Bt-570/2 "Borsodi Balázs" 10-69568/2 1957-1961 Az ügynököt 1955-ben szervezték be, majd a londoni Magyar Nagykövetség 

másodtitkára volt. 1957-ben hazarendelték és a hálózatból kizárták. 1961-ben a tokiói 

nagykövetségre helyezték. 

1955 1965 Nagy-Britannia, 

Bt-572 "Tatai Péter" Z-028 1957-1967 "Tatai Péter" fedőnevű ügynököt 1957-ben Ausztriába telepítették, majd kivándorolt az 

USA-ba és a kapcsolatot az állambiztonsági szervekkel megszakította.

1957 1958 USA, Ausztria, 

Mo.

Bt-573/2 "Sólyom" 31-6775/2 1957-1964; 

1979; 1982

"Sólyom" fedőnevű Ausztriába telepített ügynök iratai. 1952 1958 Ausztria, Mo.

172. Bt-574 "Balogh Jenő" H-6494 1957-

1958;1963-

1963;1972-

1972;1982-

1982;1985-

1985

A magyarbólyi téesz kovácsát 1955-ben szervezte be a BM Baranya Megyei Főosztálya 

mezőgazdaságiszabotázs-elhárító részlege informátornak. "Balogh Jenő" 1957-ben 

kivándorlási kérelmet kívánt benyújtani az NSZK-ba, ugyanis szüleit 1946-ban a 

Volksbund tagjaiként kitelepítették. Ezt kihasználva a BM II/3-6. alosztálya  ügynökként 

átvette, kiképezte, s elintézte, hogy kivándorlási kérelmét teljesítsék. Feladata a 

Frankfurt környékén élő kitelepített svábok közötti hírszerzés lett volna, de 

alkalmatlanság miatt végül fel sem vették vele a kapcsolatot. 1968-as 

hazalátogatásakor kikérdezték.

1957 1958 NSZK

Bt-575 "Nyomdász" Z-080 1958 Az ügynököt az atomenergia-ipar területén való hírszerzés céljából szervezték be. 1958.03.11 1958.11.03 USA, Mo., Svájc

Bt-576/2 "Reisenhoffer Félix" 10-69424/2 1953-1963 "Reisenhoffer Félix" 1952 után az Magyar Harcosok Bajtársi Közössége megbízásából 

járt Magyarországon, az ÁVH őrizetbe vette, visszafordította, de Ausztriában 

dekonspirálódott.

1953 1963 Ausztria, Mo.

Bt-577 "Tavasz" 28-6615 1964-1968 "Tavasz" fedőnevű titkos munkatársat munkahelye külföldre akarta küldeni, de erre 

végül nem került sor.

1964 1968 Mo.
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Bt-578 "Dorothy Finn" 

("Mimi"

H-45725 1965-1966 A magyar-osztrák kettős állampolgár operaénekesnőt 1965-ben szervezte be a BRFK 

III/II-b csoportja hazafias alapon (fedőnevei: "Mimi", "Mária", "Aninymus"), s 

ügynökjelöltek felkutatására kétszer is kiutaztatta Ausztriába és az NSZK-ba. Miután 

saját közlése szerint állást kínálták számára a Szabad Európa Rádiónál Münchenben, a 

BM III/I-2-C alosztálya "Dorothy Finn" fedőnéven tartásra átvette. Rövidesen kiderült, 

hogy az állást nem kapta meg, s mint megbízhatatlant még abban az évben kizárták a 

hálózatból.

1966 1966 Ausztria, NSZK

173. Bt-579 "Diós" Z-076 1957-1958; 

1965

"Diós", illetve "Diós Péter" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja. "Diós" belga 

állampolgárként 1957-ben Budapesten járt, Bartók Bélára vonatkozó kutatásai ügyében, 

ekkor szervezték be. Értékelhető jelentést nem adott, 1958-ban a hálózatból kizárták. 

Később Magyarországra költözött, és az MTA Bartók-kutatásokkal foglalkozó 

csoportjának vezetője lett. BM III/6. (1957)

1958 1958 Belgium, Mo. Antwerpen

Bt-580 "Ladányi" H-10202 1950-1958; 

1963

Az 1957-ben Angliába telepített "Ladányi" fedőnevű ügynök iratai. 1957 1958 Mo., Nagy-

Britannia, 

Bt-581/2 "Szilvási" 10-70286/61 1965-1968; 

1970

A BM III/I-1-a alosztálya nyitotta a dossziét. Az ügynök az MTA Irodalomtudományi 

Intézetének tudományos munkatársa volt. 1965-ben Ford-ösztöndíjasként egy évre az 

USA-ba utazott. Tanulmányait a Yale University-n (New Haven) folytatta.

1965.12.27 1968.11.05 USA, Mo.

174. Bt-582/1 "Alison" Z-635 19601966, 

1968

A magyarországi német nemzetiségű, Bécsben élő (osztrák állampolgár) ápolónőt 1960-

ban szervezte be a hírszerzés T-lakásgazdának (fedőneve "Anna", "Tatham Cecília"). 

1966-ban a hálózatból kizárták, mert a T-lakást nem tudták kihasználni, s egy lebukott 

ügynökkel is többször találkoztak ott. 1968-ban volt tartója, Ágoston Kálmán alezredes, 

a BM III/I-1. Osztály helyettes vezetője, javaslatot tett a kapcsolat felújítására.

1970 1971 Ausztria

Bt-582/2 "Alison" Z-635 1969-1971 A magyarországi német nemzetiségű, Bécsben élő (osztrák állampolgár) ápolónőt 1960-

ban szervezte be a hírszerzés T-lakásgazdának (fedőneve "Anna", "Tatham Cecília"). 

1966-ban a hálózatból kizárták, mert a T-lakást nem tudták kihasználni, s egy lebukott 

ügynökkel is többször találkoztak ott. 1968-ban újra felvették vele a kapcsolatot 

("Alison" fedőnéven). 1971-től levélcím-tulajdonosként kívánta felhasználni a III/I-B 

alosztály, de idős kora miatt elálltak a tervtől, s kizárták a hálózatból.

1970 1971 Ausztria

Bt-583/3 "Guicha", 

"Galambos László"

10-61944/3 1950-1967; 

1971

"Guicha" fedőnevű ügynököt Ausztriába telepítették, majd kivándorolt az USA-ba. 1950 1958 USA, Ausztria, 

Mo.

175. Bt-584/I "Bécsi Márton" 25-

6194/1950

1950-1966; 

1968-1984

"Bécsi Márton"-t 1950-ben szervezték be. Arisztokratákkal, 1945 előtti katonatisztekkel, 

vezető tisztviselőkkel állt kapcsolatban, róluk jelentett.  1955-ben Ausztriába 

telepítették. 

1950 1964 Ausztria, Mo. Rábakovácsi, 

Budapest,

176. Bt-584/2 "Bécsi Márton" 25-6194 1955-1982; 

1985

"Bécsi Mártont" 1950-ben szervezte be az ÁVH szombathelyi osztálya. 1952-től 

Budapesten volt arisztokratákról adott jelentéseket, majd 1955-ben Ausztiába 

telepítették. 1958-ban kizárták.

1950 1966 Ausztria, 

Bt-585 "Nánási Ferenc" H-24335 1959-1962 "Nánási Ferecet" 1959-ben a BM III/II. szervezte be, majd 1960-tól a III/I. foglalkoztatta. 1959 1966 India

177. Bt-586 "Győri" Z-016 1956-1963 "Győrit" 1956 decemberében beszervezték, majd Ausztiába telepítették, végül az NSZK-

ban telepedett le. 1957-ben kizárták a hálózatból.

1958 1958 Ausztria, NSZK
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Bt-588 "Ironside" ("Haki 

Omár")

10-69468/53 1958-

1961;1963;19

72-1973;1982

A gazdag alexandriai kereskedőt 1953-ban egy budapesti útja során szervezte be a 

hírszerzés "Haki Omár" fedőnéven. Az ügynökkel a kairói magyar kereskedelmi 

kirendeltség "Barabás" fedőnevű titkos munkatársa tartotta a kapcsolatot, gyakran 

kaptak tőle nem csak gazdasági, hanem politikai jellegű szóbeli jelentéseket is 1956-ig, 

majd 1958-1960 között. Miután 1960-tól megszakadt vele a viszony, 1972-ben az akkor 

már "Ironside" fedőnéven nyilvántartott ügynököt a BM III/I-1. Osztálya kizárta a 

hálózatból.

1953 Egyiptom

Bt-589 "Semsei Andrea" H-3304/1948 1957-1960; 

1982

"Semsei Andreát" 1934-ben illegális kommunista tevékenységgel gyanúsították, 

kihallgatták, majd a politikai rendőrség egyik vezetőjének a felesége lett. A Gestapo 

beszervezte, ekkor a magyar rendőrségről adott jelentéseket. 1945 után elítélték, majd 

1948-tól fogdaügynökként foglalkoztatták. 1955-ben szabadult, amikor is újra 

beszervezték. A dosszié 1956 végi jelentésekkel indul. "Semsei Andrea" a 

kapcsolatairól jelentett (volt katonatisztek, Demény Pál, Remenyik Zsigmond, Kornis 

Péter). 1957-ben "Győri" fedőnevű ügynökkel együtt Ausztriába telepítették, ahonnan 

emigráns ismerőseiről adott jelentéseket. Sikertelenül kísérelt meg áttelepülni Nyugat-

Németországba, ekkor felvette a kapcsolatot a nyugatnémet belügyminisztériummal, 

akik előtt mind magát, mind "Győrit" leleplezte. A magyar hírszerzés ekkor a hálózatból 

kizárta.

1957.04.23 1958.12.15 Ausztria, Mo., 

NSZK

Budapest, 

Bécs, 

München

Bt-590 "Zezi 

Péter"("Lugosi")

Z-257/60 1958-

1961;1963;19

68-

1969;1972;19

82

A Budapesti XX. kerületi bíróság bírája az 1956-os forradalom után Ausztriába emigrált. 

1960-ban szervezte a BM II/3-B alosztálya ("Lugosi" fedőnéven), a magyar emigrációról 

(egyetemistákról, a Magyar Szabadságharcos Szövetségről) kívántak tőle 

információkhoz jutni. A kapcsolat 1963-ban megszakadt, 1969-ben egy budapesti útján 

kihallgatták, kiderült, hogy kettős ügynökként tevékenykedett. Ennek ellenére 

megpróbálták vele felújítani a viszonyt (ekkortól a "Zezi Péter" fedőnevet viselte), 

gyakorlatilag sikertelenül, s 1972-ben a BM III/I-7. Osztály kizárta a hálózatból.

1950 1963 Ausztria

178. Bt-591 "Zoltán" 10-61431 1947-1959; 

1963; 1976

Az ügynök 1948 és 1956 között "41-53", majd "Szakos János" fedőnéven 

szociáldemokraták vonaláról jelentett. Szerepe volt Kéthly Anna letartóztatásának 

előkészítésében is. 1956-ban disszidált, az USA-ba települt. A dosszié ügynöki 

jelentéseket is tartalmaz.

1950 1959 USA, Mo.

Bt-593 "László" H-16368 1958-1977 "László" fedőnevű informátor, később titkos munkatárs beszervezési dossziéja. "László" 

kiküldetésben a frankfurti kereskedelmi kirendeltségen dolgozott. BM II/2.

1958 1963 NSZK

Bt-594 "Rajki", " Péter Pál" 

"Rajki Péter Pál"

Z-015 1957-1965 Az ügynök katonatisztként már 1945 előtt is rádiólehallgatással foglalkozott, ezt folytatta 

1948 és 1952 között is, amikor letartóztatták, és 12 évre ítélték. Négy évet töltött 

börtönben, majd két évre Ausztriába telepítették.

1957 1965 Ausztria, Mo.

179. Bt-595 "Sági Vince" 10-69341 1952; 1959; 

1964

A bányamérnökként dolgozó ügynököt 1952-ben szervezték be elvi alapon. A kapcsolat 

1959-ig szünetelt. Ekkor kisérletet tettek a kapcsolat felújítására, de hivatali 

beosztására hivatkozva nem vállalta a további együttműködést.

1952.07.18 1964.06.19 Mo.

Bt-596 "Kocsis Rezső" 11-65393/50 1957-1959; 

1964-1966; 

1980

"Kocsis Rezső"-t elsőként 1950-ben szervezte be a katonai elhárítás, majd később a 

kémelhárítás foglalkoztatta. 1958-ban a londoni magyar nagykövetségre való 

kihelyezésekor vette át a hírszerzés, majd 1959-ben átmenetileg megszakították vele a 

kapcsolatot. 1964 decemberében helyezte a Külügyminisztérium a kanadai magyar 

külképviseletre felelős számadónak. Ekkortól kezdve a BM III/I.  foglalkoztatta titkos 

munkatársként operatív hírszerzői munkára. Főként magánéleti problémái miatt 1966 

elején a hálózatból kizárták.   

1955 1966 Mo., Nagy-

Britannia, Kanada 
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Bt-599 "Vadász József" H-6098 1955-1964 "Vadász József" fedőnevű ügynök előbb az USA budapesti nagykövetségén dolgozott 

autószerelőként, majd Amerikába disszidált.

1955 1964 USA, Mo.

Bt-600/2 "Baronesz" ("Vera") H-11034/2 1955; 1957; 

1959; 1962-

1963; 1971

"Baronesz" fedőnevű tippkutató-dosszié egy egykori ügynökről szól, akivel 1955-ben 

vették fel újra a kapcsolatot. "Vera" 1957-ben az USA-ba disszidált, tanulmányozását 

ekkor is folytatták.

1955.09.28 1963.09.21 USA, Mo.

180. Bt-601 "Káldi Aladár" 10-69471 1953-1982 A dosszié "Káldi Aladár" ügynök beszervezésével kapcsolatos iratokat, valamint 

Izraelben élő rokonaival való levelezését tartalmazza.

1953 1964 Mo., Izrael

Bt-602/1 "Szeles" 10-

66913/1952

1956-1957; 

1961; 1964

Az ügynök személyes leírásai az 1956-os eseményekről, helyszínekről.  A korábban 

fogdaügynökként működő, majd szabadulásakor, 1952-ben beszervezett "Szeles" 

fedőnevű ügynök 1956. októbertől decemberig részt vett a Vöröskereszt munkájában, 

így került kapcsolatba a különböző forradalmi bizottságokkal, amelyekről egyidejűleg, 

1956 novemberében jelentéseket is adott. 

1957 1959 Mo.

181. Bt-602/2 "Szeles" 10-

66913/1952

1957-1957; 

1959

"Szeles" fedőnevű Ausztriába telepített ügynök iratai. 1957.08.08 1959 Ausztria, Mo.

182. Bt-602/3 "Szeles" 10-

66913/1952

1957-1959 "Szeles" fedőnevű, Ausztriába telepített ügynök iratai. III. kötet  A dosszié naplókat is 

tartalmaz.

1957.08.07 1959.02.19 Ausztria, Mo.

183. Bt-602/4 "Szeles" 10-

66913/1952

1959 "Szeles" fedőnevű Ausztriába telepített ügynök iratai. IV. kötet. A tartalomjegyzék 

szerint a T-ellenőrzés (levélellenőrzés) anyagai.

1957 1959 Ausztria, Mo.

Bt-602/5 "Szeles" 10-

66913/1952

1957-1960; 

1964; 1988

"Szeles" fedőnevű Ausztriába telepített, majd kombinációval hazahozott és a hálózatból 

kizárt ügynök iratai.

1957 1960 Ausztria, Mo.

184. Bt-603 "Karsai" Z-509/57 1957;1959;19

82

A budapesti Ruházati Főigazgatóság minőségi ellenőre (eredeti szakmája cipőfelsőrész-

készítő) 1957-ben Izraelbe szóló kivándorlási kérelmet adott be. Ezt kihasználva a 

hírszerzés beszervezése és telepítése mellett döntött. "Karsai" élt a kínálkozó 

lehetőséggel, de Izraelbe érkezve többé nem hallatott hírt maga felől. A hálózatból 1959-

ben zárta ki a BM II/3-2. alosztálya.

1957 1964 Izrael

Bt-604 ""Nagy István", 

"Timár"

10-63772/50 1957-1964 "Nagy István" majd "Timár" fedőnevű hálózati személy beszervezési dossziéja. "Tímár" 

a Külkereskedelmi Minisztériumban dolgozott, ahol elhárítási vonalon foglalkoztatták, 

majd Izraelbe telepítették, itt hírszerzési lehetőség hiányában kérte a kapcsolat 

megszakítását, ezért kizárták a hálózatból. BM Politikai Nyomozó Főosztály II. osztály.

1957 1962 Mo., Izrael

Bt-605 "Rachel" ("Dudás") 27-6691/52 1957-1959, 

1964

Az ügynök jogot végzett, a kaposvári városházán, később különböző helyi üzemekben 

dolgozott adminisztratív munkakörben. 1952-ben az ÁVH Somogy Megyei Osztálya 

szervezte be "cionista vonalra". 1957-ben kivándorló útlevelet kért Izraelbe. Ennek 

kapcsán a hírszerzés telepítés céljából beszervezte. "Rachel" 1957. májusban hagyta el 

az országot, s egy levélen kívül többet nem hallatott magáról. 1959-ben zárta ki a 

hálózatból a BM II/3-2. Osztálya.

1957 1959 Izrael

Bt-606/2 "Gábor" ("Jenő") 25045/2 1953-1954; 

1957-1959; 

1964

Az ügynök Szovjetunióból átvett hadifogoly, jugoszláv állampolgár, aki 1953-ban 

internált volt Tiszalökön. 1955-ben legális úton az NSZK-ba telepítették.

1953.10.27 1959.02.24 Mo., Jugoszlávia, 

NSZK

185. Bt-607 "Gábor" 10-68450 1952-1959; 

1963; 1982

"Gábort" 1951-ben a BRFK Toloncházban szervezték be, majd a kistarcsai, illetve a 

kazincbarcikai internálótáborba került. 1957-ben disszidált.

1953 1959 Magyarország
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Bt-608 "Kapás József" 10-69561 1951-1952; 

1957; 1959; 

1961-1963; 

1968-1969

"Kapást" 1955-ben a római magyar kereskedelmi kirendeltségre történő kihelyezése 

előtt szervezte be a hírszerzés titkos munkatársnak. Ezt követően 1956 októberéig 

Rómában, majd 1961-1963 között Milánóban a gazdasági és a politikai hírszerzés terén 

foglalkoztatták. Közben 1958-1959-ben a brazíliai magyar kereskedelmi kirendeltségen 

a kémelhárítás számára dolgozott. 1963 májusában átadták további tartásra a katonai 

hírszerzésnek.

1955 1963 Mo., Brazília, 

Olaszo.

Bt-609 "Czakó" Z-463 1961-1963 1961-ben szervezték be. Külkereskedőként tett külföldi útjairól adott jelentéseket. 1961 1963 Svájc, NSZK

186. Bt-610 "Cinege Ferenc" H-23442 1959-1968; 

1982

A "Vágó" fedőnevű T-lakás (találkozási lakás, Budapest, XIII. ker. Visegrádi u. 51/b. 

I.em. 2.) tulajdonosának, a "Cinege" fedőnevű lakásgazdai-, majd levélcímtulajdonosi 

beszervezési dossziéja. A lakást és lakóját 1959. augusztus 14-én a BM II/7. 

(mezőgazdasági elhárítási) osztálya szervezte be. Családi okok miatt ez az ingatlan 

konspiratív találkozások lebonyolítására 1961-ben alkalmatlanná vált, ezért a hálózatból 

az év végén átmenetileg kizárták. 1963 márciusában a BM III/I-1-a alosztálya felújította 

a lakásgazdákkal a kapcsolatot levélcímtulajdonosként. 1968-ban végleg megszűnt a 

kapcsolat közöttük. 

1959 1968 Mo. Budapest

Bt-611/1 "Berwa" Z-090/1 1957-1959 "Berwa" motor- és autóversenyző volt, kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezett bel- és 

külföldön egyaránt. A BRFK 1957-től foglalkozott beszervezésével. 

1958 1959 Ausztria, NSZK

Bt-611/2 "Berwa" Z-090/2 1958-1959; 

1963-1968

"Berwa" motor- és autóversenyző volt, kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezett bel- és 

külföldön egyaránt. A BRFK 1957-től foglalkozott beszervezésével. 1959-ben zárták ki a 

hálózatból.

1958 1959 Mo., NSZK

187. Bt-612 "Láncossy" Z-1755 1968;1973-

1974;1977;19

80

Az ügynök szövő-fonó szakképesítéssel rendelkezett, anyagbeszerzőként dolgozott 

Pécsett. 1966-ban szervezte be a Baranya Megyei Rfk. III. Osztálya "az NSZK elleni 

kémelhárítás vonalán". "Láncossy" egy jelentős anyagi haszonnal kecsegtető családi 

tartozás behajtása végett kivándorlási kérelmet nyújtott be az NSZK-ba, ezért a BM III/I-

2-E alosztálya 1968-ban telepítésre át kívánta venni, amit viszont az ügynök "kétes 

megbízhatósága" miatt nem engedélyeztek. 1970-ben "Láncossy" belügyi segítség 

nélkül családjával együtt kivándorolt az NSZK-ba. 1977-ben fiát önköltséges diákként 

felvették a Pécsi Orvostudományi Egyetemre, s a BM III/I-11. Osztálya őt is 

tanulmányozás alá vonta.

1970 1974 NSZK

Bt-613 "Szirom" 10-69634/55 1949-1984 "Szirom" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja. 1946 óta állt kapcsolatban az 

állambiztonsági szervekkel. Speciális ügynöki csoport vezetője volt, megszakításokkal 

1958-ig. ÁVH I/3. (1950)

1955 1959

Bt-614 ("477", "Vegyész") 

"Gandhi"

10-60312 1949-1964; 

1967

"477. sz." informátort, a Vegyipari Igazgatóság ellenőrzési osztályának vezetőjét 1949-

ben hazafias alapon szervezték be. "Vegyész", később "Gandhi" fedőnévvel 1956-tól a 

Tel Aviv-i Magyar Kereskedelmi Kirendeltségnek volt a vezetője. Az izraeli magyar 

emigrációról, az ottani belpolitikai helyzetről jelentett. Külföldi szolgálata idején 

gazdasági visszaéléseket követett el, ezért hazarendelték és Külkereskedelmi 

Minisztériumból fegyelmi úton elbocsátották. 1958 decemberében a hálózatból kizárták.

1958 1964 Mo., Izrael
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188. Bt-615 "Násfai" Z-1021 1967-1968; 

1970

"Násfait" 1967-ben a Monimpex Külkereskedelmi Vállalat Frankfurtba helyezte, ekkor 

szervezték be. Mivel a vállalat "Násfai" státuszának rendezését elmulasztotta, 1968 

tavaszán a hazajött. Kizárásakor készített jelentés szerint érdemi munkát nem végzett. 

1967 1971 Mo., NSZK Frankfurt

Bt-616 "Lakatos Péter" H-12415 1957-1959 "Lakatos Péter" 1956 októberében alakulatát önkényesen elhagyta és csatlakozott az ELTE Forradalmi 

Diákbizottságához, a forradalom leverése után pedig a Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalomhoz és az 

Október 23. című illegális újság szerkesztőihez és terjesztóihez (Zrínyi Ilona Leányszálló, Molnár József). A Ménesi 

úti diákszállóban és a Budapesti Műszaki Egyetem Bercsényi Kollégiumában kapcsolatba került Gyenes Mihállyal, 

Erdélyi Tiborral és a titokban Magyarországra visszatért Renner Péterrel. 1957 februárjában önkéntes 

felajánlkozására a BM II/3. osztálya beszervezte, közreműködése nyitotta meg az utat  Renner Péter és tizennégy 

társa, valamint Bohó Róbert és társai elfogásához, akik közül többeket ki is végeztek. 1957-ben Ausztriába 

telepítették, melynek célja az volt, hogy egy év alatt jusson ki Franciaországba, a Strassburgi Egyetemen nyerjen el 

francia ösztöndíjat, épüljön be a nevezett egyetemmel élénken foglalkozó francia hírszerzésbe és szolgáltassa ki a 

francia összekötő tisztek és emigráns magyar hálózati személyeik adatait. Az osztrák szervek 1958-ban 

1957.05.09 1973.05.11 Ausztria, Mo. Kunhegyes, 

Budapest, 

Traiskirchen, 

Steinbach am 

Attersee, 

Innsbruck, 

Szeged

189. Bt-617 "Zalánfi" Z-2321 1975-1977 "Zalánfi" fedőnevű levélcím tulajdonost 1975-ben szervezte be a BM III/I-5. osztálya. 

1977-ben zárták ki a hálózatból.

1975 1978 Magyarország Budapest

Bt-618 "Maros Klára" 10-

69462/953

1952-1967 Az ügynök Franciaországban született emigráns magyar szülők gyermekeként. 1950-től 

Párizsban tanult, a Francia Kommunista Pártnak is tagja volt. A BM II/3. alosztálya 

1953-ban szervezte be a "lojális emigráció körében végzett kutatómunkára", valamint 

összekötőnek. "Maros Klára" később a párizsi magyar követségen és a Magyar 

Intézetben dolgozott, majd hazatért Magyarországra.

1953 1967 Franciaország

Bt-619 "Turgonyi" Z-575 1961-1972 "Turgonyi" fedőnevű titkos munkatárs a pakisztáni magyar kereskedelmi kirendeltség 

vezetője volt.

1962 1966 Mo.

Bt-620 "Varjas" 10-69656 1952-1964; 

1982

"Varjas" fedőnevű ügynök előbb börtönügynök volt 1952 és 1956 között, majd 1956 és 

1959 között Londonban állt kapcsolatban a hírszerzéssel.

1954 1964 Mo., Nagy-

Britannia, 

190. Bt-621 "Gál Péter" 10-69777 1957-1963; 

1966; 1982

A Brüsszellben élő "Gál Péter" fedőnevű ügynök előbb az emigráns szervezetekről 

adott a hírszerzés szerint hiteles információkat, majd a NATO-ról hamis jelentéseket.

1956 1963 Belgium, Mo.

Bt-622/1 "Fekete Mihály" 10-

69417/54.

1953-1965; 

1985

"Fekete Mihály" fedőnevű ügynök terhelő adatok alapján történő beszervezésének 

iratai.

1953.10.26 1965.02.23

191. Bt-622/2 "Fekete Mihály" 10-69417/2 1958-1962 Az 1953-ban beszervezett, 1956-ban Angliába kivándorolt "Fekete Mihály" fedőnevű 

ügynök iratai.

1958 1962 Mo., Nagy-

Britannia

Bt-622/3 "Fekete Mihály" 10-69417/3 1958-1962; 

1982

Az 1957-ben Angliába kivándorolt "Fekete Mihály" fedőnevű ügynök iratai. 1958 1962 Mo., Nagy-

Britannia

192. Bt-623 "Lukács Dezső" H-10673 1959-

1963;1982

Az ügynök eredeti szakmája bőrdíszműves volt, az 1950-es években a 

Gyógyszerértékesítő Vállalat tisztviselőjeként dolgozott. 1956-ban szervezte be a 

közlekedési elhárítás hajózási részlege nagybátyja, a Bécsben élő Grünblatt Mátyás 

csempésztevékenysége felderítésére. "Lukács" 1956. novemberben tartótisztje 

engedélyével Bécsbe emigrált, 1959-ben vette át tartásra a hírszerzés, majd 1961-ben 

megszakították vele a kapcsolatot.

[1957] 1964 Ausztria

Bt-624 "Boldogné" 10-69626/55 1955-

1957;1959;19

62;1964

Az ügynök korábban bártáncosnőként dolgozott, 1942-ben ment férjhez egy olasz 

diplomatához, 1944-1950 között vele együtt Moszkvában volt fogságban, attól kezdve 

Rómában éltek. 1954-56-ban fokozatosan szervezte be a római rezidentúra. Ügynöki 

tevékenysége férje tudtával zajlott, s egy 1962-es jelentés szerint értékes volt. 1956-

ban a kapcsolat megszakadt vele, dossziéját 1964-ben helyeztette irattárba a BM III/I-3-

D alosztálya.

1955 1964 Olaszország
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Bt-626 "Aknavölgyi" Z-630 1960;1966-

1967;1970-

1972;1974;19

81;1987

A titkos munkatárs korábban a Szovjetunióban bányászati főiskolát végzett, 1960-tól az 

új-delhi magyar kereskedelmi kirendeltség harmadtitkára volt. 1963-ban szervezte be a 

BM III/I-4-H alosztálya. Mivel rendszeresen utazott Indián belül, lehetőséget láttak rá, 

hogy a hírszerzést érdeklő politikai, gazdasági, katonai információk birtokába kerül. 

1974-től a III/I-11. Osztály javaslatára "pihentették".

1970 1974 Chile, India

193. Bt-627/1 "Zimélió" Z-859 1965-1966 John Michael Montias közép-európai szocialista gazdaságokkal foglalkozó, 

Magyarországon 1965. augusztustól 1966. január 15-ig ösztöndíjas, francia származású 

amerikai közgazdász meghiúsult beszervezésével kapcsolatos iratok. A dosszié 

tartalmazza Montias néhány tanulmányát, feljegyzéseket az amerikában tanuló Ford-

ösztöndíjasokról, illetve jelentéseket Montias kapcsolatairól. Utóbbiak között Kornai 

János kapcsolatatai is megtalálhatóak, amit a BM III/III-4-a alosztálya készített 

"Közgaszdászok" fedőnevű ügyjelzésben. BM III/I-1-a.

1966 1966 USA, Mo.

194. Bt-627/2 "Zimelio" Z-859 1963-1989 John Michael Montias, közép-európai szocialista gazdaságokkal foglalkozó, 

Magyarországon 1965. augusztustól 1966. január 15-ig ösztöndíjas, francia származású 

amerikai közgazdász megfigyelésével és meghiúsult beszervezésével kapcsolatos 

iratok. A BM III/I-1-a. alosztálya a BM III/II-2-a. alosztályával együtt végezte Montias 

feldolgozását.

1966 1966 USA, Mo.

195. Bt-628 "Nádori Imre" 

("Kolozsi")

H-267/54 1957-1961; 

1963; 1966-

1967; 1982

"Kovai Péter", később "Nádori Imre", végül "Clayton" fedőnevű ügynök 1953-1956 

között Magyarországon állt az állambiztonsággal kapcsolatban. 1956-ban disszidált 

Ausztriába, 1957-től az emigrációról jelentett. 1958-ban áttelepült Nyugat-

Németországba, Münchenben ügyvédként dolgozott. A kitelepített svábok 

szervezetében rendelkezett kapcsolatokkal, ezért megkísérelték felújítani vele a 

kapcsolatot, de ez sikertelen maradt.

1957 1961 Ausztria, NSZK

Bt-629 "Borostyán" 24-6989 1953-1955; 

1958-1959; 

1962-1963; 

1982

"Borostyán" fedőnevű ügynököt 1954-ben szervezték be azért, hogy rajta keresztül 

ellenőrizzék sógórát, aki a Szabad Európa Rádió munkatársa volt. 1956-ban disszidált, 

Ausztriában, majd 1959-től Svájcban élt.  

1957 1959 Ausztria, Svájc, 

NSZK

196. Bt-630/2 "Baranyi" H-3021/2 1957-1964 "Baranyait" 1955-ben szervezték be Mezőtúron, hogy a helybéli értelmiségiekről adjon 

jelentéseket. 1958-ban felmerült, hogy rokona ellenőrzésére Triesztbe telepítik, de 

végül elálltak a tervtől.

1958 1964 Olaszo. Mezőtúr

Bt-631 "Vámos Miklós" Z-073 1957-1970; 

1982

"Vámos Miklós" fedőnevű ügynök 1948-ban disszidált Franciaországba, ahol 1957-ben 

szervezték be, és 1959-ig foglalkoztatták.

1958 Mo., Fro.

Bt-632 "Wagner Róbert" 

("Piroska József")

H-17758 1958-

1966;1972;19

79

Az ismert vízilabdaedzőt 1958-ban szervezte be a BM II/5-F alosztálya informátornak 

"Piroska József" fedőnéven. 1961-ben Franciaországba szerződött edzőnek, ekkor a 

II/3-D alosztály titkos munkatársként átvette, 1964-ben fedőnevét "Wagner Róbert"-re 

változtatták. 1966-ban, mivel addig semmilyen információval nem szolgált, a III/I-3-J 

alosztály "pihentetése" mellett döntött.

1958 1966 Mo., Fro.

Bt-634 "Pomázi" Z-568 1960-1966; 

1979

A dosszié "Pomázira", 1962-től a VARIG brazil légiforgalmi társaság budapesti 

képviselőjére vonatkozó iratokat (beszervezés, környezettanulmány stb.) tartalmaz.

1962 1966 Mo., Brazília
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197. Bt-635/1 "Martein" Z-725 1946-

1950;1963-

1966

A volt királyi hadbíró főhadnagyot 1949-ben szervezte be a kémelhárítás. "Kőnig" 

fedőnéven osztrák "vonalon" foglalkoztatták, anyaga 1956-ban megsemmisült. Az 

ügynök az 1956-os forradalom után Kanadába emigrált, ahol egy olajcégnél 

helyezkedett el mérnökként. BM III/I-1-A alosztály 1963-tól foglalkozott vele ("Martein" 

fedőnéven) a kapcsolat újrafelvétele céljából. A dossziéban a hazai feldolgozása során 

keletkezett iratok ("Martein" önéletrajzának, a HM levéltárában elfekvő anyagának, 

magyarországi levelezésének stb. fotómásolata) található.

1964 1967 Kanada, Mo.

Bt-635/2 "Martein" Z-725 1964-1966 A volt királyi hadbíró főhadnagyot 1949-ben szervezte be a kémelhárítás. "Kőnig" 

fedőnéven osztrák "vonalon" foglalkoztatták, anyaga 1956-ban megsemmisült. Az 

ügynök az 1956-os forradalom után Kanadába emigrált, ahol egy olajcégnél 

helyezkedett el mérnökként. A BM III/I-1-A alosztály 1963-tól foglalkozott vele ("Martein" 

fedőnéven) a kapcsolat újrafelvétele céljából. 1964-ben Bécsben beszervezték, 

gazdasági és műszaki információk megszerzésével bízták meg, de konkrét feladatot 

nem kapott. "Hírszerzési lehetőségeinek teljes hiánya" miatt 1966-ban kizárták a 

hálózatból

1964 1967 Kanada, Mo.

198. Bt-636 "Temesiné" 

("Kolozsváriné")

H-2682 1954-1954; 

1957-1959; 

1963; 1979; 

1982

"Kolozsváriné", később "Temesiné" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja. A 

dossziét a BM II/5-a alosztálya nyitotta. Az ügynököt 1948-ban szervezték be, 1956-ban 

elhagyta az országot, ez után sikertelen volt az ismételt kapcsolatfelvétel, ezért kizárták 

a hálózatból. BM III/6. alosztály (1957)

1957 1959 Ausztria, Mo.

Bt-637 "Gábor Miklós" Z-068/57 1957-1963 "Gábor Miklós" fedőnevű ügynököt 1948-ban szervezték be hazafias alapon, üzemi 

elhárítási vonalra. 1957-ben Ausztriába telepítették, ahol megszakította a kapcsolatot 

és kivándorolt az USA-ba. BM III/4. (1957)

1957.12.16 Ausztria

Bt-638 "Darton" Z-2743 1978-1981 "Darton" fedőnevű titkos megbízott beszervezési dossziéja. "Darton" a Távközlési 

Kutatóintézet tudományos munkatársaként 1978-ban ösztöndíjas volt Dortmundban, 

majd a budapesti NSZK nagykövetség kapcsán foglalkoztatták. 1977 óta foglalkozott 

vele a BM III/I-2. osztálya, de csak 1979-ben szervezték be hivatalosan. 1981-től 

pihentették.

1978 1981 NSZK, 

Magyarország

Bt-639 "Vértes" Z-017/57 1956-

1961;1963;19

71

A Rómában élő osztrák állampolgárságú újságíró 1951-ben a római követségen 

felajánlotta szolgálatait a magyar hírszerzésnek. 1954-től foglalkoztatták, az olasz 

elhárításról, a magyar emigrációs szervezetekről szállított anyagokat. 1959-től 

"pihentették", 1963-ban a BM III/I-3-D alosztálya kizárta a hálózatból.

1957 1963 Olaszo.

199. Bt-640 "Smith" ("Kővári 

Gabi", "Sándor 

Judit")

H-6396/55 1957-

1960;1963-

1965;1967-

1968;1982

Az ügynököt 1955-ben szervezte be a kémelhárítás terhelő adatok alapján. 1957-ben a 

BM II/3-4. alosztály átvette, s illegális úton Ausztriába telepítette, ahol atomfizikát tanult. 

Az egyetem elvégzése után egy tudományos objektumba kellett volna beépülnie, de az 

elképzeléseket nem váltotta valóra, s 1959-ben kizárták a hálózatból. Ezt követően a 

II/3-C alosztály próbálta meg vele felvenni a kapcsolatot, sikertelenül.

1957 1965 Ausztria

Bt-641/1 "Millott" H-10446/1 1957-1959; 

1963

"Benedek János" fedőnevű ügynököt 1956-ban szervezték be pressziós alapon, terhelő 

adatok alapján. Feladata volt többek között Benedek Emil csendőr százados 

ellenőrzése. 

1957.05.07 1967.01.05 Ausztria, Mo. Budapest, 

Bécs

200. Bt-641/2 "Millott" H-10446/2 1958-1963 "Benedek János" fedőnevű ügynököt 1956-ban szervezték be pressziós alapon, terhelő 

adatok alapján. Feladata volt többek között Benedek Emil csendőr százados 

ellenőrzése. 1957-ben Ausztriába majd 1959-ben Kanadába telepítették.

1957.05.07 1967.01.05 Ausztria, Mo., 

Kanada

Bt-641/3 "Millott" H-10446/3 1962-1966; 

(1996)

"Millott", korábban "Benedek János" fedőnevű ügynök kanadai tartózkodása kapcsán 

keletkezett iratok.

1957.05.07 1966 USA, Mo., 

Kanada 

Montreál
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Bt-643 "Palkó Ilona" 11-64854 1957-1965; 

1982

"Palkó Ilona" fedőnevű ügynököt először a Honvéd Kórházban, majd bécsi útjai 

alkalmával foglalkoztatták.

1957 1965 Ausztria, Mo.

201. Bt-644 "Gellért Mihály" 10-69642 1955-1959; 

1963; 1982

"Gellért Mihály" fedőnevű ügynök a frankfurti kereskedelmi kirendeltségen dolgozott, 

majd disszidált.

1955 1959 Mo., NSZK

Bt-645 "Erdős István" 11-60264 1958-1959; 

1964

"Erdős István" fedőnevű ügynököt, aki 1956 előtt fogda-hálózat volt, kutató ügynökként 

akarták foglalkoztatni.

1958 1959 Mo.

Bt-646 "Pergő Róza" Z-2589 1977-1979 "Pergő Róza" fedőnevű titkos megbízott 1977-től 1979-ig levélcímtulajdonos volt. 1977 1979 Magyarország Budapest

Bt-647 "Györgyi István" H-2225 1957-1963; 

1982

"Györgyi István" fedőnevű ügynököt Vatikánba akarták telepíteni, azonban dekonspirált. 1957 1963 Mo., Vatikán

Bt-648/2 "Győri Péter" 10-69589/2 1954 Az ügynök a győri püspöki hivatal és a teológia munkatársairól, tanárairól, az 

egyházmegye papjairól jelentett. Börtönből történt szabadulása után dekonspirálta 

magát, így 1956-tól nem foglalkoztatták. 

1955.06.20 1982.02.05 Mo. Győr

202. Bt-649 "Tiszai" ("Szőke 

Béla")

10-69698/56 1955-

1959;1963;19

65;1972;1982-

1983

Az ügynök apját, mint volt német katonatisztet, s vele együtt egész családját 

kiutasították Magyarországról, s így Bécsben telepedtek le. 1955. decemberben 

szervezte be a BM II/4. Osztálya anyagi alapon. Feladata az osztrák 

külügyminsiztérium felé végzendő "kuatómunka" volt. 1956 után többszört adott 

jelentést emigráns személyekről és szervezetekről. 1959-ben "árulóként" kizárták a 

hálózatból.

1956 1959 Ausztria

Bt-650 "Farkas Vincze" 14-62211 1957-1966; 

1969; 1982

"Farkas Vincze" először fogdaügynök volt, majd Ausztriába telepítették. 1958 1966 Ausztria, Mo.

Bt-651 "Vásárhelyi Győző" 10-70031/54 1954-1982 "Vásárhelyi Győző" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja. 1954.06.09 Olaszo.

203. Bt-652 "Tajti Ilona" Z-883 1966-1968 1966-ban szervezték be, hogy a Bécsben élő, a Szabad Európa Rádiónak dolgozó 

testvérét együttműködésre bírják. 1966-ban Ausztriába disszidált.

1966 1967 Ausztria, NSZK

Bt-653 "Somos" Z-672 1962-1964; 

1967

1951 és 1956 között "Miskolci" fedőnéven rezidensként adott jelentéseket. 1964-ben 

levélcímtulajdonosként szervezték be újra, hogy Ausztriából érkező leveleket 

továbbítson. Erre azonban nem került sor, ezért 1967-ben kizárták.

1964 1967 Magyarország, 

Ausztria

Bt-654 "Regina" ("Szedlák 

Ibolya")

10-69626/54 1954-

1955;1959;19

61;1963-1964

A Rómában élő tisztviselőnőt 1954-ben szervezte be a római rezidentúra hazafias 

alapon, feladata az olaszországi magyar emigráció körében való információszerzés volt. 

1955-ben megszakították vele a kapcsolatot, mert úgy vélték, hogy az olasz elhárítás 

felfedezte az együttműködést.

1954 1959 Olaszo.

Bt-656 "Kovács György" H-7237 1955-1956; 

1963-1964

"Kovács Györgyöt" 1956 februárjában szervezték be azzal a céllal, hogy külföldön élő 

ismerőseit ellenőrizzék. A forradalom után disszidált.

1956 1959 Magyarország Eger

204. Bt-657/1. "Trombitás" H-12544 1957-1963 Az ügynök a Magyar Rádió zenei szerkesztője volt. Mivel felvételt nyert a bécsi 

zeneművészeti főiskolára, 1957-ben a BM Határőrség Felderítő Osztálya beszervezte, s 

illegálisan Ausztriába telepítette. Feladata a magyar diákok közötti hírszerzés volt. 1959-

ben a BM II/3-C alosztálya tartásra átvette.

1957 1963 Ausztria

Bt-657/2. "Trombitás" H-12544 1961-

1965;1975

Az ügynök 1957-től élt Ausztriában, feladata a magyar diákok közötti hírszerzés volt. 

1961-ben, Meiczinger János határőr főhadnagy emigrálása után, aki tudott róla, 

illegálisan visszahozták Magyarországra. 1963-ban a III/I-2-C alosztály kizárta a 

hálózatból.

1962 1965 Ausztria
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Bt-658 "Zádor" Z-965 1958;1961;19

63;1966-

1977;1983

A titkos munkatárs a KSH Nemzetközi és Tanulmányi Osztályának vezetője, a 

közgazdasági tudományok kandidátusa volt. A politikai rendőrség 1958-től több 

alkalommal is foglalkozott személyével. 1967-től New York-ban, az ENSZ 

Titkárságának Statisztikai Hivatalában dolgozott, kiutazása előtt, 1966. decemberben,  

a BM III/I-1-A alosztálya politikai információk szerzésére beszervezte (fedőneve 

"Hughes", majd "Gádor"). Beszervezésekor kikötötte, hogy illegális akciókban nem vesz 

részt, tevékenységét csak külföldön végzi. Miután kiküldetése lejárta után az USA-ban 

maradt, 1976-ban kizárták a hálózatból.

1970 1977 USA

205. Bt-659 "Thompson" 

("Olajos")

Z-047/57 1956-

1966;1975;19

79

Az ügynök 1951-ben hagyta el Magyarországot, Ausztriában és az NSZK-ban élt. 1954-

ben már felajánlotta szolgálatait a magyar államnak, végül 1957-ben szervezte be a 

bécsi rezidentúra a Münchenben működő "ellenséges hírszerzőszervek"' felderítésére. 

A BM III/I-2-C alosztálya dekonspirációra utaló jelek alapján 1964-ben kizárta a 

hálózatból.

1957 1965 Ausztria, NSZK

Bt-660/2 "Harcos" 20-6037/51 1956-

1957;1959

Az ügynök 1945 előtt szalézi novícius, majd a Fémáru Fegyver és Gépgyár 

irodavezetője, 1945 után a Fővárosi Djíbeszedő Vállalat munkatársa, revizora, FKGP-

tag volt. 1949-ben szervezte be az ÁVH Budakörnyéki Osztálya. Dr. Sik Zoltán budaörsi 

plébánosról, később a vállalatánál dolgozókról jelentett. 1957. márciusban a hírszerzés 

illegálisan Ausztriába telepítette, ahonnan az utasításnak megfelelően az NSZK-ba, 

Stuttgartba költözött, feladata az ottani menekültügyi hivatalhoz való beépülés volt.

1957 1959 NSZK

Bt-660/3 "Harcos" 20-6037/51 1957-

1959;1962-

1963;1981

Az ügynököt 1957-ben telepítette a hírszerzés az NSZK-ba. Feladata a kitelepített 

svábok közötti információszerzés lett volna, de egyetlen konkrét megbízásnak sem tett 

eleget, így 1959-ben a BM II/3-E alosztálya kizárta a hálózatból.

1957 1963 NSZK

206. Bt-661/2 "Wolf Jenő" 10-69273/50 1956-1963 "Wolf Jenő" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja. Wolfot 1947-ben Nyugat-

Németországban szervezték be, 1949-50-ben a müncheni Magyar Irodán dolgozott, 

1950-ben elbocsátották, ekkor a hálózatból is kizárták. A forradalom alatt az anyaga 

megsemmisült. 1956 és 1957 között újra adott információkat, majd újra kizárták a 

hálózatból. BM II/5. (1956)

1950 1959 NSZK München

Bt-662/2 "Hajós" Z-007 1957-1963; 

1967; 1975; 

1980-1982; 

1987

"Hajós" fedőnevű ügynököt 1951 májusában csempészet vádjával 10 hónapi 

szabadságvesztésre ítélték. Büntetése elől Ausztriába disszidált 1951 októberében. 

Bécsben valutacsermpészéssel foglalkozott, amelyben részt vett Magyarországon élő 

apja is, akit emiatt 10 év börtönbüntetésre ítéltek. Ennek kapcsán szervezték be 1956 

elején, a bécsi rezidentúra tartotta vele a kapcsolatot. Az 1956-os forradalom alatt 

kétszer járt Magyarországon, családját is kivitte Ausztriába. 1957-ben kizárták a 

hálózatból.

1957.04.08 1967 Ausztria Bécs
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Bt-663 "Howard" H-11388/57 1957-1967 "Howard" fedőnevű ügynök válogatott úszó, majd Ludovika Akadémiát végzett vezérkari 

tiszt volt, aki 1944-ig a folyamőrségnél szolgált. 1944-ben orosz fogságba került, 

ahonnan 1947-ben tért haza. A Honvéd Kossuth Akadémián tanított olasz nyelvet, 1948 

januárjától 1950 májusáig pedig az Áruminta Vásári és Kiállítási Vállalat külföldi 

osztályát vezette, és többször járt külföldön. 1951-ben mint II. világháború előtti 

katonatisztet kitelepítették Kardoskútra, ahonnan Jászapátiba költözhetett. 1953-ban 

őrizetbe vették, hűtlenség és demokratikus államrend elleni izgatás vádjával 4 és fél évi 

kényszermunkára ítélték, amelyből másfél évet letöltött az oroszlányi szénbányában, 

majd fellebbezése során a büntetést kitöltöttnek tekintették. 1956-ban a jászapáti járási 

forradalmi tanács elnöke volt. Emiatt 1957 elején a Szolnok Megyei 

Rendőrfőkapitányság előzetes letartóztatásba helyezte. Ekkor szervezték be. 1957-ben 

ügynökként Olaszországba telepítették, 1961-ben tért haza. Szolnok Megyei 

Rendőrfőkapitányság Politikai Nyomozó Osztálya.

1957.01.31 1967.01.04 Olaszo.

207. Bt-664 "Dunai" H-1956 1955-1963 "Dunai" fedőnevű ügynök 1944-ben a Nyilaskeresztes Párt tagja, a szombathelyi 

Nemzeti Számonkérő Szék tagja volt. Részt vett zsidók elhurcolásában. 1946-tól 1951-

ig a szombathelyi papnevelő szeminárium hallgatója volt, ezért nem történt meg 

felelősségrevonása. 1955-ben szervezte be a BM Zala Megyei Főosztálya, később a 

Szombathelyi Főosztálya tartotta vele a kapcsolatot. Az 1956-os forradalom idején Vép 

község Nemzeti Bizottságának tagja volt. 1956. november 15-én disszidált. Először 

Dániába, majd Norvégiába került, végül Ausztráliában telepedett le.

1955.06.11 1963.12.10 Dánia, Norvégia, 

Ausztrália, 

Magyarország

Páka

Bt-665 "Adorján" Z-1167, Bt-

481

1964;1968-

1973

A hálózati személy 1948-tól külkereskedő volt. 1951-ben a kémelhárítás szervezte be 

informátornak, 1952-55-ben Libanonban és Szíriában a kereskedelmi kirendeltségen 

dolgozott, ekkor a hírszerzés foglalkoztatta rezidensként. 1968-ban Ankarába 

helyezték, az ottani kereskedelmi kirendeltség vezetőjének, ahonan titkos munkatársi 

minőségben jelentett a BM III/I-2-F alosztálynak. Hazatérését követően 1972-ben a BM 

III/I-11. Osztály idős kora miatt kizárta a hálózatból.

1905.05.23 1905.05.26 Libanon, Szíria, 

Törökország

Bt-666/1 "Kenesi" 25-6197/1 1957-1960; 

1969

"Harmath Elemér", később "Halász" fedőnevű ügynök 1945 előtt Bő községben 

jegyzősegéd, majd községi végrehajtóbizottsági titkár volt. 1949-ben fegyverrejtegetés 

vádjával letartóztatták.1949-ben a kulákoktól lefoglalt holmik közül visszaadott 

néhányat, ezért 2 hónap börtönbüntetést kapott. 1956-ban Répceszemere község 

nemzeti bizottságának tagja, a forradalom után a községi tanács végrehajtóbizottsági 

titkára volt. 1949-ben a Vas megyei állambiztonségi szervek szervezték be. 1951-től a 

Kapuvári Járási Kirendeltség foglalkoztatta. 1957-ben felújították vele a kapcsolatot. 

1960-ban zárták ki a hálózatból.

1970 1971 Magyarország Répceszemer

e
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Bt-666/2 "Kenesi" 25-6197/2 1970-1971 "Harmath Elemér", később "Halász" fedőnevű ügynök 1945 előtt Bő községben 

jegyzősegéd, majd községi végrehajtóbizottsági titkár volt. 1949-ben fegyverrejtegetés 

vádjával letartóztatták.1949-ben a kulákoktól lefoglalt holmik közül visszaadott 

néhányat, ezért 2 hónap börtönbüntetést kapott. 1956-ban Répceszemere község 

nemzeti bizottságának tagja, a forradalom után a községi tanács végrehajtóbizottsági 

titkára volt. 1949-ben a Vas megyei állambiztonségi szervek szervezték be. 1951-től a 

Kapuvári Járási Kirendeltség foglalkoztatta. 1957-ben felújították vele a kapcsolatot. 

1960-ban zárták ki a hálózatból. 1970-ben újra felvették vele a kapcsolatot, ekkortól 

"Kenesi" fedőnéven foglalkoztatta a Győr-Sopron Megyei Rendőrfőkapitányság III/I. 

alosztálya. Feladata egy Magyarországra beutazó magyar származású nyugatnémet 

állampolgár megfigyelése volt.

1970 1971 Magyarország, 

NSZK

Iván

Bt-667 "Gerendás Jenő" 10-

69095/1951

1951-1988 "Gerendás Jenő" fedőnevű titkos munkatárs 1951-től 1954-ig a bécsi magyar 

Restitúciós Bizottság munkatársa volt. 1951-ben, Bécsbe helyezése előtt szervezte be 

az ÁVH X/3-c alosztálya. 1956 novemberében Izraelbe disszidált, ahonnan még abban 

a hónapban haza is tért. 1959-ben kizárták a hálózatból. 

1951 1959 Ausztria

208. Bt-668/2 "Duna" 10-63073/2 1957-1964; 

1982

"Duna" fedőnevű informátor disszidálásáig Norvégiában, a kereskedelmi kirendeltségen 

dolgozott.

1958 1959 Mo., Norvégia

Bt-669/1 "Vándor Imre" H-19913 1958-1966 "Vándor Imre" fedőnevű titkos munkatárs a Magyarok Világszövetségében, a 

Külügyminisztériumban, majd 1958-tól helsinki Magyar Nagykövetségen dolgozott.

1958 1966 Mo.,  Finnország

Bt-669/2 "Vándor Imre" H-19913 1966-1977 "Vándor Imre" fedőnevű titkos munkatárs 1958-tól a helsinki Magyar Nagykövetségen, 

majd 1962-65 között a berlini Magyar Nagykövetségen dolgozott.

1977 1983 Mo., Finnország, 

NSZK

Bt-669/3 "Vándor Imre" H-19913 1977-1983; 

(1998)

"Vándor Imre" fedőnevű titkos munkatárs 1977-től Kölnben dolgozott diplomataként. 1977 1983 Mo., Finnország

Bt-670 "Fodor" 10-64757 1951-1961; 

1972-1982

"Fodor" fedőnevű ügynök a Központi Fizikai Kutatóintézetben és a Budapesti Műszaki 

Egyetemen dolgozott, majd 1956-ban disszidált Angliába. 1957. november 15-én újra 

felvették vele a kapcsolatot, amelyet konspirációs hibák miatt 1959-ben meg kellett 

szüntetni.

1951 1959 Mo., Nagy-

Britannia 

209. Bt-672 "Tolnai" Z-141/1959 1955-1959; 

1962-1964

"Tolnai" fedőnevű hálózati személyt 1958-ban szervezte be a BM II/3-e alosztálya 

ausztriai hírszerző munkára, mivel nyugati szomszédunkban jó kapcsolatokkal 

rendelkezett a gazdasági és a politikai élet területén egyaránt (a bécsi Landesmann cég 

átvevőjeként dolgozott a külkereskedelemben). A BM a kivándorlási kérelme 

teljesítésének feltételéül szabta a beszervezést és a hálózati munka elvállalását. Tartói 

szerint a kapcsolattartás során sok probléma merült fel vele, míg végül betegségére 

hivatkozva megtagadta az együttműködést a magyar hírszerzéssel. Ezt követően 

megszakították vele a kapcsolatot. BM II/3.

1959 1959 Ausztria, Mo. Budapest, 

Bécs

Bt-673 "Vedres" Z-114/58 1958-

1959;1963

A BM II/3-3. alosztálya 1958-as budapesti tartózkodása idején szervezte be a francia 

enciklopédia magyar származású gazdasági igazgatóját tudományos hírszerzésre. 

"Vedres" hazatérését követően azonban megszakította a kapcsolatot, ezért a II/3-F 

alosztály 1959-ben kizárta a hálózatból.

1958 1959 Franciao.

Bt-674 "Horváth" 10-61313 1954-1966 "Horváth" fedőnevű ügynök hajóskapitányként dolgozott. 1955 1959 Mo.

Bt-675 "Zuglói" Z-012/1957 1957-1964; 

1967-1982

"Zuglói" fedőnevű ügynököt a bécsi rezidentura szervezte be, azonban 

dekonspirálódott, ezért illegálisan hazahozták, majd a nevét is megváltoztatták.

1957.04.18 1964.05.29 Ausztria, Mo.

210. Bt-676 "Ugocsa" Z-010 1957-1964; 

1974-1975

"Ugocsa" fedőnevű ügynököt Angliába akarták telepíteni, de ez végül meghiúsult. 1957 1958 Mo.
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Bt-677 "Kollégista" 10-69222 1953-1959; 

1963

"Kollégista" 1948 márciusától 1949 februárjáig a Magyarországi Románok 

Kultúrszövetségének főtitkára és a budapesti román kollégium igazgatója volt. 1949-től 

1953-ig internálták, a recski táborban mérnökként dolgozott, ahol a BM V/4. osztálya 

1953. július 22-én beszervezte. 1957-ben disszidált, a Szabad Európa Rádió román 

osztályának is dolgozott Münchenben, majd Kanadába került.

1953 1959 Ausztria, Kanada, 

NSZK

Hidas

Bt-678 "Soós Géza" 11-82042 (B-

39621)

1951-1970 1951-ben a katonai elhárítás szervezte be. 1956-ban a kapcsolat megszakadt vele. 

1959-től újra együtműködödött az állambiztonsággal. 1965-ben kihelyezték a berni 

kereskedelmi kirendeltségre. 1965-1969 között a hírszerzésnek dolgozott.

1951 1954 Mo., Svájc Bern

Bt-679 "Bánky Mária" 10-69491/53 1953-1959; 

1963; 1982

"Bánky Mária" fedőnevű ügynök 1943-tól Rómában élt. 1946-tól 1950-ig 

Magyarországon tartózkodott. 1949 őszén szervezték be. Az együttműködést azért 

vállalta, hogy ennek fejében internált vőlegényét szabadlábra helyezzék. Ez nem történt 

meg, őt pedig olasz állampolgárként kiutasították az országból. 1954-től többször 

sikertelenül próbálták vele felvenni a kapcsolatot. 

1953.12.19 1959 Olaszo.

Bt-680 "Bruckner György" 10-69701/56 1955-1982 "Bruckner György" fedőnevű ügynököt Bécsben élő unokatestvére kapcsán, terhelő 

adatok felhasználásával szervezték be. Ausztriába akarták telepíteni, de még 1956-ban 

disszidált, és ezért kizárták a hálózatból. BM II/4. (1956)

1956 1959 Ausztria, Olaszo. Milano, Eger

Bt-682 "Kővágó József" 11-69348 1958-

1960;1962;19

65-1966;1969-

1970;1972;19

81

A külügyminisztérium rádiótávírászát 1959-ben, a kelet-berlini követségre való 

kihelyezése előtt szervezte be a hírszerzés védelmi feladatokra titkos munkatársként 

(fedőneve "Faragó", majd "Kővágó József"). "Faragó" már korábban - phenjani 

kiküldetése idején - kapcsolatban állt a kémelhárítással. 1969-től az athéni 

nagykövetségen szolgált, 1972-es hazatérését követően pihentették, 1981-ben a BM 

III/I-3. Osztály kizárta a hálózatból.

1970 1973 É-Korea, 

Görögország, 

NDK

Bt-683 "Taylor Paul" 

("Kékesi János")

10-69741 1957-1964 "Kékesi", később "Taylor Paul" fedőnevű ügynök 1938-tól 1944 márciusáig a Népszava 

újságírója volt. 1944-ben rövid ideig az Ideiglenes Kormány belügyi államtitkára lett, 

majd 1948-ig újra a Népszava munkatársaként tevékenykedett. 1948-ban elhagyta az 

országot, Brüsszelben telepedett le, ahol megalapította a Fáklya című emigráns lapot 

és a Magyar Szabadság Mozgalom vezetője is lett. 

1956 1963 Belgium

Bt-682 "Kővágó József" 11-69348 1958-

1960;1962;19

65-1966;1969-

1970;1972;19

81

A külügyminisztérium rádiótávírászát 1959-ben, a kelet-berlini követségre való 

kihelyezése előtt szervezte be a hírszerzés védelmi feladatokra titkos munkatársként 

(fedőneve "Faragó", majd "Kővágó József"). "Faragó" már korábban - phenjani 

kiküldetése idején - kapcsolatban állt a kémelhárítással. 1969-től az athéni 

nagykövetségen szolgált, 1972-es hazatérését követően pihentették, 1981-ben a BM 

III/I-3. Osztály kizárta a hálózatból.

1970 1973 É-Korea, 

Görögország, 

NDK

Bt-684 "Takács István" 10-69353 1954-1959; 

1963-1965

"Takács István" fedőnevű ügynököt 1947-1948-ban a szociáldemokratákra 

foglalkoztatták, majd kivándorolt Svédországba, ahol már nem tudtak vele kapcsolatba 

kerülni.

1952 1959 Mo., Svédország

Bt-685 "Pesti Péter" Z-008 1957-1959 "Pesti Péter" fedőnevű ügynököt Ausztriába akarták telepíteni, de ez meghiúsult. 1957 1959 Ausztria, Mo.

Bt-686 "Tatár" 10-69299 1950-1964 "Tatár" fedőnevű informátor előbb a londoni, majd a washingtoni Magyar 

Nagykövetségről jelentett. 1956-ban disszidált.

1950 1964 USA, Mo., Nagy-

Britannia

212. Bt-687 "Pataki Éva" Z-599 1962-1966 "Pataki Éva" fedőnevű titkos munkatársat egy Bécsben élő amerikai hírszerző kapcsán 

foglalkoztatták.

1963 1966 USA, Ausztria, 

Mo.
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Bt-688 "Medgyesi" 

("Vándor András")

11-67578/50 1955;1958-

1965;1970;19

72;1978;1981

A volt államvédelmi főhadnagyot 1957-ben szervezte be a hírszerzés. "Medgyesi" 1957-

59-ben a Tel-Aviv-i, 1962-65-ben a washingtoni magyar követségen volt 

gépkocsivezető, ill. hivatalsegéd, titkos munkatársként követségi védelmi feladatokat 

látott el.

1958 1965 USA, Izrael

Bt-689 "Maglódi Ferenc" Z-1611 1970-1981 "Maglódi Ferenc" fedőnevű titkos munkatárs rádiótávírászként a Külügyminisztériumban 

dolgozott. 1965-től 1968-ig Havannában, 1970-től Madridban, 1977-től 1982-ig 

Damaszkuszban, majd Bejrútban dolgozott.

1970 1974 Kuba, Libanon, 

Spanyolország, 

Szíria

Bt-690 "Tihanyi" H-480 1958-1959 "Tihanyi" fedőnevű ügynök először 1955-ig állt kapcsolatban az állambiztonsági 

szervekkel, későb egy disszidált ismerőse ügyében újra felvették vele a kapcsolatot.

1958 1959 Mo.

213. Bt-691/1 "Kisfalvi" H-54562 1964;1969-

1973

Az ügynök Ludovika Akadémiát végzett, 1949-52-ben ismét katonaként szolgált. 1961-

ben gépészmérnöki oklevelet szerzett, a Vörös Csillag Traktorgyárban csoportvezető, 

1973-tól az Autóipari Koordinációs Központ előadója volt. 1969-ben szervezte be a 

BRFK III/II. alosztálya preventív célzattal informátornak ("Katona Gellért" fedőnéven). A 

népgazdasági elhárítás területén kívánták foglalkoztatni.

1973 1975

Bt-691/2 "Kisfalvi" H-54562 1973-1975 A BRFK III/II. Osztályának "Katona Gellért" fedőnevű informátorát 1973-ban a BM III/I-

2. Osztály tartásra átvette, és "Kisfalvi" fedőnéven titkos megbízottá minősítették át. 

"Kisfalvit"  egyetlen ügyben alkalmazták, a bizalmas nyomozás során "Flohry" 

fedőnevet kapott célszemélyt kivánták általa megközelíteni, ill. információkat szerezni 

róla. 1975-ben kizárták a hálózatból.

2973 1975

Bt-692 "Csoma Péter" Z-535 1962-1968, 

(1992)

"Csoma Péter" fedőnevű levélcímtulajdonos iratai. 1962 1968 Mo. Budapest

Bt-693 "Sainty" Z-667 1958-1964 Az USA-ban élő, elektromérnök foglalkozású "Sainty" fedőnevű jelölt beszervezési 

kísérletének iratai. A jelölt 1956 előtt "Gömöri" fedőnéven volt ügynök.

1964 1964 USA, Mo.

Bt-694/2 "Fazekas Károly" 10-

69641/1955

1959-1967; 

1977

"Fazekas Károlyt" 1955-ben a BM II/3. osztályának követségi elhárító csoportja 

szervezte be, 1955-1959 között a wasingtoni követség gépkocsivezetője volt.

1955 1967 USA, Mo.

214. Bt-695 "Márton" 10-65651 1957-1960; 

1964; 1967; 

1972

"Márton" 1958-ban a Külkereskedelmi Minisztériumba került, majd a Delhi Magyar 

Kereskedelmi Kirendeltség titkára lett. 1959-ben a bagdadi Magyar Kereskedelmi 

Kirendeltség vezetőjének nevezték ki, de még ebben az évben hazarendelték. 

Hazatérése után a Hungarotexnél helyezték el mint főosztályvezetőt. 1951-től volt 

kapcsolata az állambiztonsággal, a BM II/6. osztályának dolgozott. 1953-ban 

osztályvezetőnek nevezték ki és a kapcsolat megszakadt. 1959-ben kinevezése után 

kereste meg a hírszerzés. A 1960-as kizárási javaslat szerint rövid bagdadi 

tartózkodása alatt az állambiztonság részére jelent nem készített.

1959 1960 India, Irak, 

Magyarország

Bt-696/1 "Sárközi" Z-1136 1961-

1963;1965-

1972;1977-

1980;1982

A hálózati személy 1945-1957 között a BM-ben, ill. az ÁVH-nál szolgált, 1960-tól az 

Artex Külkereskedelmi Vállalatnál dolgozott. 1968-ban vette át az MNVK II. 

Csoportfőnökségétől a BM III/I-2-F alosztálya, mikor Teheránba helyezték ki 

kereskedelmi titkárnak. "Védelmi és információszerző" feladatokra képezték ki, de 1972-

es kinttartózkodása alatt a kapott megbízásokat nem hajtotta végre, ezért hazatérte 

után kizárták a hálózatból. 1977-ben a delhi magyar kereskedelmi kirendeltségre került, 

ekkor aktivizálták, de továbbra sem végzett semmilyen operatív tevékenységet, így a 

BM III/I-11. Osztálya 1982-ben ismét kizárta a hálózatból. A dossziéban az MNVK-tól 

átküldött anyaga is megtalálható.

1970 1973 India, Irán
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Bt-696/2 "Tágas" Z-1136 1969-1973 Sárközi fedőnevű titkos munkatárs teheráni kiküldetése idejére a hírszerzés - a rezsi 

fizetéséért cserébe - megkapta tőle lakását titkos találkozások lebonyolítására. 1969-től 

itt szállásolták el a hírszerző iskola vidéki hallgatóit. 1972-ben a "Tágas" fedőnevű T-

lakást a hazatérő "Sárközi" visszakapta, a dossziét 1973-ban irattározták.

1970 1973

Bt-697 "Tordai" Z-229/60 1959-1974 "Tordai" fedőnevű célszemély sikertelen beszervezésének iratai. "Tordai" 

külkereskedőként Berlinbe került a kereskedelmi kirendeltségre. BM II/3-h csoport 

(1959)

1974 1981 NSZK Berlin

Bt-698 "Neményi" 10-60143 1957-1963 "Neményi" fedőnevű ügynököt 1950-ben, terhelő adatok alapján szervezték be, de nem 

adott jelentést. A Központi Fizikai Kutatóintézetben dolgozott. 1957-ben disszidált az 

USA-ba.

1959 1963 USA, Mo.

215. Bt-699/2 "Tímár Gábor" 10-69730/2 1959-1960; 

1964; 1971

"Tímár Gábor" fedőnevű titkos munkatárs a washingtoni Magyar Nagykövetségen 

dolgozott.

1957 1960 USA, Mo.

Bt-700 "Rádiós" ("Mihály") H-1302/55 (1902);  1949-

1964 

"Rádiós", illetve "Mihály" kúriai bíró és rádióamatőr volt. Két ízben is megkísérelte 

beszevezni az államvédelem: 1949-ben és 1955-ben. A második alkalommal sikerrel 

jártak, s általa a Magyar Televízió kísérleti adásainak munkatársairól szereztek 

információkat. 1956-ban Svájba emigált, így kapcsolatai megszakadtak. A dosszié 

jelentős mennyiségben tartalmaz családjára vonatkozó személyes iratanyagot, melyet 

házkutatások során foglaltak le.

1948.07.27 1964.12.07 Mo., Svájc Budapest

Bt-701 "Felvidéki", 

("Putnoki")

H-4478 1957-1964 "Felvidéki" fedőnevű ügynököt zsidó hitközségek és cionista szervezkedések 

megfigyelésére foglalkoztatták, majd Ausztriába telepítették, ahol a kapcsolatot 

megszakította.

1958 1960 Ausztria, Mo.

216. Bt-702 "Műszerész" Z-110/1958 1957-1961; 

1964; 1982

"Műszerész"-t 1957-ben a  BM II/3. osztályának londoni rezidentúrája formálisan 

szervezte be. A kapcsolattartás során kiderült, hogy kettős ügynök. 

1958 1964 Mo., Nagy-

Britannia

London

Bt-703/2 "Lelkes" /"Mátrai" Z-031/1957 1957-1963; 

1976

"Lelkes"-t, "Mátrai"-t, "Mátrai András"-t a BM II/5 osztálya szervezte be 1950-ben 

pressziós alapon. Ekkor művészi és újságírói körök ügyeiben foglalkoztatták. 1955-ben 

lehetőség hiányában kizárták a hálózatból. 1957 elején a BM II/3. osztálya újra felvette 

vele a kapcsolatot és Franciaországba telepítette. 1957 októberében megbetegedett, 

ezért hazatért. 1957-1959 között a hírszerzés rendszeres anyagi támogatásba 

részesítette. 1960-ban a Magyar Vörökerszthez helyezték, ekkor kizárták a hálózatból.

1957 1963 Franciaország

Bt-704 "Szamosi" Z-289 1960-1962 "Szamosi"-t 1960-ban szervezte be a BM II/3-b alosztálya. 1962-ben a BM III/I-2-b 

alosztálya további foglalkoztatásra átadta a III/III-1-b alosztályának. Vívókról, vívó 

versenyekről jelentett.

1960.11.03 1962.11.29 Ausztria, Mo., 

Nagy-Britannia 

217. Bt-706/1 "Albaret G." Z-612 1960-

1962;1966;19

72-

1974;1978;19

84

Az 1948-ban Ausztriába emigrált, onnan az USA-ba költöző arisztokrata származású 

újságíró 1959-ben hazatérési kérelemmel fordult a washigtoni magyar konzulátushoz. A 

BM II/3-B alosztálya ettől kezdve a washingtoni rezidentúrán keresztül rendszeresen 

tartotta vele a kapcsolatot (célszemélyként fedőnevei: "Vedres Zoltán", "Albaret G."). 

"Albaret" formális beszervezés nélkül számos alkalommal számolt be az USA beli 

emigráns magyar szervezetekről, személyekről, lapokról, s Magyarországot érintő 

külpolitikai hírekkel is szolgált.

1963 1967 USA
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Bt-706/2 "Albaret G." Z-612 1962-

1963;1972;19

75;1982

A BM II/3-B (III/I-2-B) alosztálya 1960-tól foglalkozott az USA-ban élő arisztokrata 

származású újságíró beszervezésével. "Albaret G." többször adott szóban, 1962-től 

írásban információkat, híranyagot, az USA-ban tevékenykedő emigráns magyar 

szervezetekről, politikusokról. A kapcsolat megerősítésére (tulajdonképpen a formális 

beszervezésre) 1963. januárban Budapesten került sor.

1963 1967 USA

218. Bt-706/3 "Albaret G." Z-612 1963-

1967;1974

A BM III/I-2-B alosztály USA-ban (és Bécsben) élő "Albaret G." fedőnevű ügynöke 1963-

tól tovább adta szóbeli és írásbeli jelentéseit a nyugat magyar emigrációról, amiért havi 

150 dollár juttatásban is részesült. 1966-ban engedéllyel hazatelepült, lakását még egy 

évig lehallgatták.

1963 1967 USA, Ausztria

Bt-707 "Gábris" Z-1103 1968;1972-

1973

A Chemolimpex Vállalat osztályvezetője 1968-tól Kelet-Berlinben teljesített 

külszolgálatot. Budapesti lakásából két szobát titkos találkozók tartására átadott a BM 

III/I-5. Osztályának. 1973-as hazatérésekor a T-lakást felszámolták.

1970 1973

Bt-708 "Nagybányai István" 

, "Pandur"

24-6406 1952-1967 "Nagybányai István" , "Pandur" fedőnevű ügynök csendőrtiszt volt, 1952-ben szervezték 

be, Jugoszlávián kersztül telepítették az NSZK-ba, ahol kapcsolatba került a Kisbarnaki 

féle emigráns csoportokkal. Később Svájcba települt.

1962 1967 Ausztria, Mo., 

Svájc, 

Jugoszlávia, 

NSZK

219. Bt-709/2 "Pécsi Péter" 10-69721/2 1955-1960; 

1963

"Pécsi Péter" fedőnevű ügynököt külföldön élő testvére kapcsán szervezték be a 

hálózatba.

1956 1960 Mo.

Bt-710 "Müller" Z-036/57 1957-1973 "Müller" fedőnevű ügynök osztrák állampolgár volt, aki anyagi ellenszolgáltatásért 

szállított volna információkat. "Túlzott anyagiassága" miatt 1960-ban kizárták a 

hálózatból. BM III/4. (1957)

1957 1960 Ausztria Köpcsény, 

Bécs

Bt-711 "Kemény Ilona" 10-69765 1956-1966 "Kemény Ilona" fedőnevű titkos munkatárs Londonban, a kereskedelmi kirendeltségen 

dolgozott. Hazatérte után férjével együtt az állambiztonsági szervek hivatalos 

kapcsolatként kezelték.

1956 1960 Mo., Nagy-

Britannia

Bt-712/1 ("Gál Tibor") 

("Havasi") "Harkai"

10-

60353/1950

1958-1964 "Havasi", később "Harkai" fedőnevű ügynök, aki a Magyar Posztógyár főmérnöke volt, 

többször járt Ausztriában üzleti úton, ahol találkoznia kellett "Máté" fedőnevű volt 

ügynökkel, aki szintén a textiliparban dolgozott. 

1958 1964 Ausztria, 

Magyarország

Bt-712/2 ("Gál Tibor") 

("Havasi") "Harkai"

10-60353 1958-1969 "Havasi", később "Harkai" fedőnevű ügynök, aki a Magyar Posztógyár főmérnöke volt, 

többször járt Ausztriában, üzleti úton, ahol találkoznia kellett "Máté" fedőnevű volt 

ügynökkel, aki szintén a textiliparban dolgozott. 

1960 1962 Ausztria, 

Magyarország

220. Bt-713 "Edit" Z-825 1965-1967; 

1982

"Edit" fedőnevű ügynök előbb Budapesten, majd Bécsben IBUSZ irodában dolgozott. 1965 1967 Ausztria, Mo.

Bt-714 "Kaszás" 9-63551 1957-1967; 

1982

"Kaszás" fedőnevű ügynököt először a katonai elhárítás szervezte be, később merült 

fel, hogy Nyugatra települ, ezért a hírszerzés foglalkoztatta.

1957 1967 Mo.

Bt-715/1 "Alessi" Z-730/64, Kt-

053/62

1961-

1963;1967

A Metalimpex Külkereskedelmi Vállalat munkatársa az 1956-os forradalom után 

emigrált, és az USA-ban, Washingtonban telepedett le. A BM II/3-A (III/I-1-A) alosztálya 

1961-től beszervezés céljából foglalkozott személyével ("Morton", majd "Alessi" 

fedőnéven), ugyanis tudomásukra jutott, hogy felesége a washingtoni olasz követ 

titkárnője. A dossziéban elsősorban "Alessi" hazai feldolgozása során keletkezett 

anyagok (jelentések 56-os tevékenységéről, testvéréről, szüleiről, magyarországi 

ismerettségi köréről) találhatók.

1964 1967 USA
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Bt-715/2 "Alessi" Z-730/64 1961-

1964;1967

A Metalimpex Külkereskedelmi Vállalat munkatársa az 1956-os forradalom után 

emigrált, és az USA-ban, Washingtonban telepedett le. A BM II/3-A (III/I-1-A) alosztálya 

1961-től beszervezés céljából foglalkozott vele ("Morton", majd "Alessi" fedőnéven). 

Személyét kívánatossá tette, hogy Magyarországra készülő amerikai diplomatákat 

tanított magyarra. A dossziéban a beszervezésére irányuló tervek és a rezidentúra vele 

kapcsolatos jelentései találhatók.

1964 1967 USA

221. Bt-715/3 "Alessi" Z-730 1964-

1965;1967

A Metalimpex Külkereskedelmi Vállalat munkatársa az 1956-os forradalom után 

emigrált, és az USA-ban, Washingtonban telepedett le. A BM II/3-A (III/I-1-A) alosztálya 

1961-től beszervezés céljából foglalkozott vele ("Morton", majd "Alessi" fedőnéven). 

Személyét kívánatossá tette, hogy Magyarországra készülő amerikai diplomatákat 

tanított magyarra. 1964-es magyarországi tartózkodása során beszervezték, de az idő 

rövidsége miatt kiképzésére nem került sor.

1964 1967 USA

Bt-715/4 "Alessi" Z-730 1963-1968 A Metalimpex Külkereskedelmi Vállalat munkatársa az 1956-os forradalom után 

emigrált, és az USA-ban, Washingtonban telepedett le. A BM II/3-A (III/I-1-A) alosztálya 

1961-től beszervezés céljából foglalkozott vele ("Morton", majd "Alessi" fedőnéven). 

Személyét kívánatossá tette, hogy Magyarországra készülő amerikai diplomatákat 

tanított magyarra. 1964-es magyarországi tartózkodása során beszervezték, de konkrét 

foglalkoztatására nem került sor. 1967-ben Bernát Ernő, a washingtoni rezidentúra tagja 

átállása után - dekonspiráció vbeszélye miatt - az ügyet lezárták.

1964 1967 USA

222. Bt-716 "Csepeli Endre" Z-582 1958-1973 "Csepeli Endre" 1956-tól az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos 

munkatársa volt kandidátusi fokozattal. 1960-ban a Külügyminisztérium megkeresése 

alapján az ENSZ Afrikai Gazdasági Bizottságban osztályvezetői állást kapott és 1962-

1966 között Addisz-Abebában dolgozott. 1968-1970 között az Ibadani Egyetem Kutató 

Intézete meghívására, a TESCO útján kutató-professzori állásba került Nigériába. 1970. 

február - március között az UNIDO bécsi hivatala kérésére a TESCO engedélyezte, 

hogy az UNIDO alkalmazásában szakértői teendőket lásson el Gambiában. "Csepeli", 

jóllehet 1962-ben vállalta az együttműködést a hírszerzéssel, a dossziéban található 

jelentés szerint a kapott feladatokat nem hajtotta végre, ezért 1966 novemberében a 

hálózatból kizárták.

1962 1967 Mo., Nigéria

Bt-717 "Soproni János" Z-176 1957-1964; 

1966-1971

"Soproni János" fedőnevű ügynök  a katonai hírszerzés rádiólehallgató részlegénél 

dolgozott, majd Ausztriába disszidált. Hazatérése után 13 év börtönre ítélték.

1959 1964 Ausztria, Mo.

Bt-718 "Palmiers" 

("Szöllősi")

H-21169 

[fedlapon], H-

21196 [első 

oldalon]

1958-

1960;1962-

1965;1967-

1967

A BM II/2-b alosztálya 1959-ben szervezte be budapesti brit nagykövetség biztonsági 

őrét, akit azonban néhány héttel később elhelyeztek Budapestről. Elutazása előtt a 

hírszerzés (a II/3-3. alosztály) átvette, az ügynök azonban a megbeszélt londoni 

találkozón nem jelent meg. Miután nem sikerült a nyomára bukkanni, a BM III/I-1-B 

alosztály dossziéját 1965-ben irattározta.  

1959 1965 Nagy-Britannia

223. Bt-720 "Jókai" Z-044/1956 1959-1972 "Szalai" fedőnevű ügynök gépkocsivezető volt a New York-i ENSZ Misszióra történt 

kihelyezése előtt. 1956. május 10-én szervezte be a BM II/3. osztálya követségi elhárító 

csoportja. 1963-ban a londoni követségre helyezték és nevét "Jókaira" változtatták.

1957 1969 Mo., Nagy-

Britannia

London

Bt-721 "Sólyom" és 

"Sólyomné"

Z-201/59 1959-1963 "Sólyom" és "Sólyomné" fedőnevű házastársak beszervezési dossziéja. "Sólyom" 

osztrák állampolgárságú kereskedő 1959-ben, anyagi ellenszolgáltatásért vállalta az 

ügynöki munkát, de alkalmatlanság miatt rövidesen, 1960-ban kizárták a hálózatból.

1959 1963 Ausztria
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Bt-722 "Szabadkai" Z-153 1959-1960; 

1963

"Szabadkai" fedőnevű ügynököt jugoszláv vonalra, csempész és kémcsatornák 

felderítésére akarták használni.

1959 1960 Mo., Jugoszlávia

Bt-723 "Child Andrew" 

("Kolozsvári")

Z-163 1959-1963 "Child Andrew", illetve "Kolozsvári" fedőnevű ügynököt terhelő adatok alapján 

szervezték be jugoszláv vonalra.

1959 1963 Mo., Jugoszlávia

224. Bt-724 "Madaras" Z-060/57 1956-

1960;1964

A lengyel származású Svájcban élő amerikai újságírót, a Genfi Diplomata c. kéthetente 

megjelenő lap tulajdonosát és szerkesztőjét, akinek magyar származású felesége volt, 

1957-ben Párizsban szervezte be a hírszerzés. "Madaras" konkrét hírszerzői 

tevékenységet nem végzett, az általa átadott lapkivágatok nem tartalmaztak 

érdemleges információt. Miután kiderült, hogy a bolgár hírszerzésnek dolgozik, a BM 

II/3-A 1960-ban megszakította vele a kapcsolatot.  

1957 1960 Svájc

Bt-725/2 "Feledi Béla" 10-69499/2 1953-1974 "Feledi Béla" fedőnevű ügynök 1947-től Angliában élt, az ottani Magyar Harcosok Baráti 

Köre vezetőségi tagja volt és az Új Hungária című lap szerkesztője.

1953 1961 Mo., Nagy-

Britannia

Bt-726/2 "Szilfai"" H-67166 1985; 1990 "Szalai László" fedőnevű titkos munkatársat 1981-ben szervezte be a BM III/II-8. 

osztálya, mert a MAHIR munkatársaként gyakran utazott külföldre. 1984-ben kizárták, 

majd 1985-ben "Szilfai" fedőnéven levélcímtulajdonosnak szervezték be újra.

1985 1990 Mo. Budapest

Bt-727/2 "Gabai" H-42018/2 1967-1969 A dosszié "Gabai" fedőnevű ügynök beszervezési anyagait tartalmazza. Az ügynök a 

Kalocsai Főegyházmegye papjairól, valamint az emigrációban élő egyházi személyekről 

jelentett.

1967.09.21 1969 Mo. Császártöltés

225. Bt-728 "Szalai József" Z-184 1955-1960; 

1963; 1966; 

1968; 1973

"Szalai József" az I. és a II. világháborúban katonatisztként vett részt. 1944 a Vezérkari 

Főnökség 2. osztályán (VKF-2), a Hadik-laktanyában szolgált. 1945-ben nyugatra 

került. 1956 előtt a CIC-nél és a Gehlen magyar osztályán dolgozott. 1959-ben 

Magyarországon élő fián keresztül szervezték be. Jelentést nem adott.

1959 1960 Ausztria

Bt-729 "Dornbach József" 11-60400 1963-1967 "Dornbach József"-et, aki 1963-ban az IBUSZ titkárságának vezetője volt, a római iroda 

vezetésével bízták meg.

1964 1967 Mo., Olaszo. Róma

226. Bt-730/1 "Erdélyi Ernő" Z-454/1 1960-1962; 

1967; 1972

"Erdélyi Ernő"-t 1961-ben terhelő adatok alapján szervezték be a magyar 

állambiztonsági szervek, hogy Ausztriában élő nővérén keresztül Sárvári László volt 

csendőr főhadnagyot, a nyugatnémet hírszerzés ausztriai rezidentúrájának vezetőjét 

ellenőrizzék.

1961 1967 Ausztria Pécs

Bt-730/2 "Erdélyi Ernő" Z-454/2 1962-1967 "Erdélyi Ernő"-t 1961-ben terhelő adatok alapján szervezték be a magyar 

állambiztonsági szervek, hogy Ausztriában élő nővérén keresztül Sárvári László volt 

csendőr főhadnagyot, a nyugatnémet hírszerzés ausztriai rezidentúrájának vezetőjét 

ellenőrizzék. A dosszié K-ellenőrzési anyagot tartalmaz.

1962 1967 Ausztria Pécs

Bt-730/2 

melléklete

"Erdélyi Ernő" Z-454/2 1961-1967 "Erdélyi Ernő"-t 1961-ben terhelő adatok alapján szervezték be a magyar 

állambiztonsági szervek azért, hogy Ausztriában élő nővérén keresztül Sárvári László 

volt csendőr főhadnagyot, a nyugatnémet hírszerzés ausztriai rezidentúrájának 

vezetőjét ellenőrizzék. A dosszié 195 lap fotózott iratot, K-ellenőrzési anyagot tartalmaz.

1961 1967 Ausztria Pécs
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227. Bt-731 "Szalai Gábor" 10-69631/55 1955-1973 "Szalai Gábor" fedőnevű ügynök apja ezredesként a Vezérkari Főnökség 2. osztályának 

(VKF-2) defenzív alosztályán, a VI. hadtest (Debreceni Kerületi Parancsnokságának) II. 

osztályán szolgált, a II. világháborúban eltűnt, majd távollétében 1946-ban elítélték. 

"Szalai Gábor" 1955-ben a Hajdú-Bihar Megyei Építőipari Vállalat normása volt 

Debrecenben, amikor pressziós alapon beszervezték, hogy a gyanú szerint CIC és 

Gehlen ügynök édesapját felkutassa és beszervezze, valamint rokonairól és 

ismerőseiről jelentsen. 1957-ben a Magyar Kereskedelmi Kamara tisztviselőjeként 

utaztatták ki a frankfurti és a bécsi vásárra, hogy felvegye a kapcsolatot Münchenben 

élő édesapjával. 1959-ben pedig egy 13 oldalas "Megbízással" küldték ki a gráci 

vásárra, hogy szervezze be őt. Mivel édesapja tájékoztatta a német hírszerzést a 

kapcsolatukról, a BM II/3-c alosztálya 1960-ban lezárta az ügyet. 

1955 1965 Ausztria, Mo. Debrecen, 

Vasvár, Graz

Bt-732 "Tudós" 

("Csendes", "r/12")

10-60148 1949-1968 Az ügynök atomfizikus, aki 1956-ban Nagy-Britanniába disszidált. 1950 1968 Mo., Nagy-

Britannia

228. Bt-733 "Tamási" Z-023 1957-1964; 

1972

"Tamási" fedőnevű ügynök előbb hálókocsi-kalauzként dolgozott, majd 10 éves ügynöki 

múlt után 1957-ben Belgiumba telepítették, ahol azonban dekonspirálódott, ezért 1960-

ban hazarendelték. Később az IBUSZ idegenvezetőjeként dolgozott.

1957 1964 Belgium, Mo.

Bt-734 "Horváth János" H-16361 1964-1967; 

1971-1975

"Horváth János" fedőnevű ügynököt egy bécsi kereskedő magyarországi tevékenysége 

kapcsán foglalkoztatta a hírszerzés.

1965 1967 Mo.

229. Bt-735 "Revizor" Z-780 1965-1969 "Revizor" fedőnevű levélcímtulajdonos iratai. 1965 1969 Mo. Budapest

Bt-736 "Nagy Géza" 10-60183 1957-1960; 

1964-1981

"Nagy Géza" fedőnevű ügynök disszidált az USA-ba, ahol a hírszerzés sikertelenül 

próbálta meg felvenni vele a kapcsolatot.

1955 1960 USA, Mo.

Bt-738/2 "Tálas István" 10-69207/2 1959-1964 "Tálas István" fedőnevű titkos munkatárs külképviseleteken dolgozott. 1949 1964 Mo.,  Finnország, 

Svájc

Bt-739 "Ernyei" Z-940 1958;1963-

1964;1966-

1971;1977-

1978

Az ügynök erdő- és bányamérnök volt. 1952-53-ban az ÁVH Komárom Megyei 

Osztálya, 1963-64-ben a III/II. Csoportfőnökség informátora volt "Fenyő" fedőnéven, de 

a hálózatból kizárták, mert a Bányászati Kutató Intézet osztályvezetőjeként társadalmi 

kapcsolatként is hasznos információkat adott. 1966-tól Marokkóban dolgozott műszaki 

tanácsadóként. Kiutazása előt szervezte be a III/I-4-H alosztály titkos munkatársnak, de 

csak kinttartózkodásának utolsó fél évében tudott megfelelő műszaki információkat 

szolgáltani. 1970-ben tért haza, 1971-ben a BM III/I-11-A alosztály kizárta a hálózatból. 

1970 1973 Marokkó

230. Bt-740 "Ciril" Z-057 1956-1963 "Ciril" fedőnevű ügynököt futárként foglalkoztatták. Az NSZK-ban kémkedés vádjával 

őrizetbe vették, és 8 hónapig fogva tartották. Később hazatért Magyarországra.

1957 1963 Mo., Jugoszlávia, 

NSZK

231. Bt-741 "Wittmann Karl" H-30080 1965-1969 "Wittmann Karl" a Rómában 1965-ben megnyílt Pápai Magyar Egyházi Intézet rektora 

volt 1968-ig, később a Központi Papnevelő Intézet rektori tisztségét töltötte be. 1962-

ben terhelő adatok alapján szervezték be ügynöknek "Zoltán" majd "Wittman" 

fedőnéven a klerikális vonalra. A dosszié fedlapján a "Zoltán János" ill. "Wittmann Karl" 

fedőnevek szerepelnek. 

1965.01.27 1969.04.03 Mo., Vatikán

Bt-742 "Pesti László" Z-230 1959-1960; 

1963-1985

"Pesti László" fedőnevű ügynököt bécsi telepítésre szervezték be, de mivel ez elmaradt, 

kizárták a hálózatból.

1960 1960 Ausztria, Mo.
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Bt-743 "Makói" Z-278 1960-1969 "Makói" fedőnevű célszemély beszervezési kísérletének iratai. 1960 1969 Mo., NDK, NSZK

232.

Bt-744 "Tóthi Péter" Z-102 1958-1964; 

1975

"Tóthi Péter" fedőnevű ügynököt franciaországi rokonai és ismerősei megfigyelésére 

szervezték be. Disszidált az NSZK-ba, ezért kizárták a hálózatból.

1958 1964 Mo., Fro.

Bt-745 "Nánási" Z-461/61 1961-1970 Az ügynök a Külügyminisztérium munkatársa, diplomata volt, 1961-es londoni 

kihelyezése előtt szervezte be a BM II/3-H alosztálya titkos munkatársnak. Később 

Nairobiban és Tokióban szolgált, de szélsőséges magatartásbeli megnyilvánulásai miatt 

a BM III/I-2-F alosztálya 1970-ben kizárta a hálózatból.

1969 1970 Japán, Kenya, 

Nagy-Britannia

233. Bt-746 "Nóra" Z-869 1966 "Nóra" fedőnevű ügynököt egy csempészési ügy kapcsán foglalkoztatták. 1966 1966 Mo.

Bt-747 "Bocskai Pál" H-11123 1956-1963; 

1967-1973

"Bocskai Pál" fedőnevű ügynök 1947-ben altábornagyként szerelt le a honvédségtől, 

1950-ben életfogytiglani fegyházra ítélték, 1956 után a Szabványügyi Hivatalban 

mérnökként dolgozott.

1956 1963 Mo.

Bt-748 "Galambos Edit" 10-69101 1950-1952; 

1954; 1957-

1960; 1963-

1964; 1972

A dossziét a BM II/3-a alosztálya nyitotta. "Galambos Edit", később "Erdélyi" fedőnevű 

ügynök anyaga.

1957.03.21 1960.09.27 Ausztria, Mo. Bécs, 

Innsbruck

Bt-750 "Kastély" ("Bezerédi 

Pál")

10-

69464/1963

1959, 1962-

1967

A BM III/I-1-A alosztálya 1963-tól használta T-lakásnak a Magyar Vadászok Országos 

Szövetsége Pest Megyei Választmánya Budapest V. kerület, Nádor utca 34., földszint 

2. szám alatti helyiségét "Kastély" fedőnéven. A T-lakásgazda a Közlekedési 

Anyagellátó Vállalat igazgatója lett, aki "Bezerédi Pál" fedőnéven már 1959-től 

betöltötte ezt a hálózati szerepkört egy másik budapesti lakás kapcsán. A T-lakást 1966-

ban számolták fel.

1953 1967

Bt-752 "Dalma Péter" 10-69460/53 1955-1960, 

1963

Az ügynök gyógyszerész volt, 1945-től élt Svájcban, a Medimpex Külkereskedelmi 

Vállalat ottani képviselőjeként is dolgozott. 1955-ben szervezte a BM II/2. alosztálya. 

Tippkutatásra, valamint sógora, a BBC munkatársa megfigyelésére használták fel. Az 

1956-os forradalom után 1957-ben vették fel vele ismét a kapcsolatot, de ettől kezdve 

tudományos információk megszerzését várták el tőle (a gyógyszer- és a 

műanyagiparban). Miután eredményt nem tudott felmutatni, 1960-ban a BM II/3-F 

alosztálya kizárta a hálózatból.

1953 1960 sVÁJC

234. Bt-753 "Zalai Béla" 10-69595 1955-1960 "Zalai Bélá"-t 1955-ben szervezték be, hogy nagybátyját, egy Ausztriában élő volt 

tábornokot hazatérésre bírják.

1955 1960 Ausztria

Bt-754 "Almási Gusztáv" Z-269 1960, 1963 "Almási Gusztáv"-ot 1960-ban azért szervezték be, hogy ellenőrizhessék Bécsben élő 

sógorát, "Blum"-ot.

1960 1960 Ausztria

Bt-755 "Aratóné" Z-291 1959-1960; 

1963-1964; 

1979

"Aratóné"-t 1959-ben akarták beszervezni, hogy Bécsben élő és az osztrák rendőrség 

alkalmazásában álló rokonát ellenőrizhessék. A beszervezést nem vállalta.

1960 1960 Ausztria

Bt-756 "Aczél Sándor" Z-564 1958-1964 "Aczél Sándor" 1962-től a Külkereskedelmi Minisztérium milánói magyar kereskedelmi 

kirendeltségének állandó munkatársa volt. Kiutazása előtt szervezték be.

1962 1963 Argentína, 

Olaszo.

Bt-757 "Baul Blum" 9-64342 1957-1960 "Az ügynök, akit Dékán István szervezett be 1948-ban, Hadváry Pál és Lovász Elemér 

letartóztatásában segített. Az ügy "realizálása" után  igéretet kapott, hogy az ügyből 

kivonják. ennek ellenére több, mint öt évet töltött börtönben, majd ügyének 

felülvizsgálása után a hatóság közbenjárásával engedték ki. 1956 után a hírszerzésnek 

dolgozott. 

1957 1960 Ausztria, Mo., 

NSZK

Cegléd, 

Budapest, 

Bécs
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235. Bt-758/3 "Woll János" 10-69240/3 1955-1960; 

1965; 1967; 

1969

"Woll János" fedőnevű ügynököt 1948-ban szervezte be a HM Katonapolitikai Osztálya. 

Ausztriába telepítették, ahol a magyar politikai rendőrség szerint a francia hírszerzés 

ügynöke lett. 1950-ben kizárták a hálózatból, de 1954-ig állt kapcsolatban a magyar 

hírszerzéssel. Később a Szabad Európa Rádió munkatársaként Bécsben dolgozott. 

1961-ben erőszakkal visszahozták Magyarországra és bíróság elé állították. 1974-ben 

szabadult és elhagyta az országot.  A dosszié a volt ügynök elleni nyomozás 

dokumentumait tartalmazza.

1950.08.07 1967.06.09 Ausztria, Mo.

Bt-758/4 "Woll János" 10-69240/4 1952-1961; 

1967; 1970

"Woll János" fedőnevű ügynököt 1948-ban szervezte be a HM Katonapolitikai Osztálya. 

Ausztriába telepítették, ahol a magyar politikai rendőrség szerint a francia hírszerzés 

ügynöke lett. 1950-ben kizárták a hálózatból, de 1954-ig állt kapcsolatban a magyar 

hírszerzéssel. Később a Szabad Európa Rádió munkatársaként Bécsben dolgozott. 

1961-ben erőszakkal visszahozták Magyarországra és bíróság elé állították. 1974-ben 

szabadult és elhagyta az országot.  A dosszié a volt ügynök elleni nyomozás 

dokumentumait tartalmazza.

1950 1967 Ausztria, Mo.

Bt-758/5 "Woll János" 10-69240/5 1957-1958; 

1965; 1967; 

1980; 1988-

1989; (1990)

"Woll János" fedőnevű ügynököt 1948-ban szervezte be a HM Katonapolitikai Osztálya. 

Ausztriába telepítették, ahol a magyar politikai rendőrség szerint a francia hírszerzés 

ügynöke lett. 1950-ben kizárták a hálózatból, de 1954-ig állt kapcsolatban a magyar 

hírszerzéssel. Később a Szabad Európa Rádió munkatársaként Bécsben dolgozott. 

1961-ben erőszakkal visszahozták Magyarországra és bíróság elé állították. 1974-ben 

szabadult és elhagyta az országot. A dosszié a volt ügynök elleni nyomozás 

dokumentumait tartalmazza.

1950 1967 Ausztria, Mo.

236. Bt-760 "Tibai" Z-1883 1970-1981 "Tibai" fedőnevű titkos munkatárs 1971 és 1976 között a párizsi Magyar 

Nagykövetségen gépkocsivezetőként dolgozott. BM III/I-3.

1971 1976 Magyarország, 

Franciaország

Bt-761 "Téglási Piroska" Z-296 1960; 1964; 

(1991)

A damaszkuszi, majd a brüsszeli követségen dolgozó "Téglási Piroska" fedőnevű jelölt 

beszervezési kísérlete.

1960 1960 Mo.

Bt-762 "Óhegyi" Z-1665 (1965) 1969-

1971 (1978)

Az Állami Gazdaságok Baranya Megyei Főosztályának 40 éves főagronómusát 

(növénytermesztési mérnökét) 1969-ben kezdte tanulmányozni a Baranya Megyei 

Rendőrfőkapitányság III/I. Alosztálya és 1970 októberében szervezte be  titkos 

munkatársnak "Óhegyi" fedőnéven a BM III/I-5. Osztály vonalán végzendő hírszerző 

munkára. Főleg azt akarták kihasználni, hogy munkaköréből adódóan nyugat-európai 

üzletkötőkkel tárgyalt, illetve az egyik, a magyar állambiztonsági szervek által 

megfigyelt unokatestvére az NSZK-ban élt. "Óhegyi" már 1970 decemberében 

dekonspirálódott, ezért 1971 tavaszán kizárták a hálózatból. 1971 végén a beszervező 

szerv javasolta, hogy a dossziét öt év elteltével semmisítsék meg.

1970 1972 Mo., NSZK

Bt-763 "Mauriciusz" 10-69749/56 1956;1965;19

68-1969

A Nagy-Britanniában élő osztrák származású műanyagipari külkereskedővel, aki 1953-

tól üzleti és magánéleti okokból rendszeresen utazott be Magyarországra, 1955-től 

tartotta a kapcsolatot a hírszerzés, majd 1956-ban Budapesten formálisan is 

beszervezte a BM II/3. Osztálya. Az 1956-os forradalom után megszakadt vele a 

viszony, anyagát 1969-ben a BM III/I-3-J alosztály irattároztatta.

1956 1958 Ausztria, Nagy-

Britannia

Bt-764 "Gulyás Mihály" 10-69581 1950-1964 "Gulyás Mihály" fedőnevű ügynök kutatóorvosként sportegészségügyi intézményekben 

dolgozott. Külföldre akarták telepíteni, de erre végül nem került sor.

1955 1964 Mo.
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237. Bt-765/1 "Paul Mayer" H-7026/1 1949-1959 "Paul Mayer" fedőnevű ügynök ügyvédként Keszthelyen dolgozott, majd 1957-ben 

családjával együtt a hírszerzés Ausztriába telepítette. Itt amerikai ügynök lett, ezért 

kizárták a hálózatból.

1956 1959 Mo.

Bt-765/2 "Paul Mayer" H-7026/2 1957-1963; 

1966

"Paul Mayer" fedőnevű ügynök ügyvédként Keszthelyen dolgozott, majd 1957-ben 

családjával együtt a hírszerzés Ausztriába telepítette. Itt amerikai ügynök lett, ezért 

kizárták a hálózatból.

1957 1963 Ausztria, Mo.

238. Bt-766 "Kassai" ("Kázmér") H-10601 1957-1963; 

1972; 1974

"Kázmér" fedőnevű ügynököt 1955-ben szervezték be a jászberényi fogolytáborban. 

1956 után Ausztriába telepítették, ahol később megszakították vele a kapcsolatot. BM  

II/3-e.

1957.03.15 1963 Ausztria, Mo. Bécs, 

Budapest

Bt-

766/mellékl

ete

"Kázmér",  "Kassai" H-10601 1957-1963 "Kázmér" fedőnevű ügynököt 1955-ben szervezték be a jászberényi fogolytáborban. 

1956 után Ausztriába telepítették, ahol később megszakították vele a kapcsolatot. BM  

II/3-e. A dossziéban 2 boríték "Kassai" levelezését tartalmazza.

1957 1963 Ausztria, Mo.

239. Bt-767 "Lengyel" Z-238 1959-1964; 

1972-1979

Az angol állampolgárságú "Lengyel" fedőnevű jelölt sikertelen beszervezési kísérlete. 1960 1964 Mo., Nagy-

Britannia 

Bt-768/1 "Csendes" H-19229 1958-

1960;1962;19

64;1969;1975

A pécsi egyetem jogtudományi karának oktatóját 1958-ban szervezte be a BM II/5-e 

alosztálya ("Csendes" fedőnéven), később átvette a Baranya megyei belsőreakció-

elhárító alosztály. 1964-ben a kar dékánja lett, s mivel hivatalból is kapcsolatot kellett 

tartania az állambiztonsági szervekkel, pihentetése mellett döntöttek. 1969-től a 

Baranya megyei III/1. alosztály foglalkoztatta tovább.

1969 1975

Bt-768/2 "Csendes" H-19229 1969-1975, 

1977

Az ügynök a pécsi egyetem jogtudományi karának dékánja volt. 1958-ban a 

belsőreakció-elhárítás szervezte be. 1969-től a Baranya megyei hírszerző alosztály 

foglalkoztatta, külföldi útjai során "tippkutató" (beszervezési jelölteket keresett) és 

"objektumtanulmányozó" (a nyugat-európai egyetemekről írt jelentéseket) feladatokat 

látott el. 1975-ben magas kora miatt zárták ki a hálózatból.

1969 1975

240. Bt-769/1 "Öntevékeny" Z-058/57 1957;1961;19

63-1964;1967

Az ügynök eredeti szakmája műszerész volt, 1951-52-ben mint labdarúgó az ÁVH Pest 

Megyei Osztályán volt sportállásban. 1957-ben kivándorló útlevelet adott be. Ennek 

kapcsán a BM II/3-2. alosztálya beszervezte, telepítését húzták, addig focistákról és az 

izraeli követségről jelentett.

1957 1961 Izrael

Bt-769/2 "Öntevékeny" Z-058/57 1958-1962 A BM II/3-2. alosztály "Öntevékeny" fedőnevű ügynökét 1958-ban Izraelbe telepítették 

(színleg Kelet-Berlinbe utazott rokolátogatásra, onnan "átszökött" Nyugat-Berlinbe), 

azonban a rábízott feladatokat nem hajtotta végre, s miután hazatérni sem volt 

hajlandó, megszakították vele a kapcsolatot.

1957 1961 Izrael

Bt-772 "Alsógödi" 

("Abaházi")

Z-757 1964-

1969;1972-

1975

A Transelektro Külkereskedelmi Vállalat osztályvezetője 1965-69-ben a tokiói magyar 

kereskedelmi kirendeltségen dolgozott. Kiutazása előtt a BM III/I-4-H alosztálya 

beszervezte. Eseti megbízásokat hajtott végre a "tudományos hírszerzés vonalán". 

1969-től pihentették, 1972-ben kizárták a hálózatból.

1965 1968 Japán

241. Bt-773 "Tolnai" 10-

65212/1951

1951-1957; 

1963

Az arisztokrata származású "Cédrus" fedőnevű ügynököt Ausztriába akarták telepíteni, 

a hírszerzés akkor "Tolnai" néven foglalkozott volna vele. A telepítésre nem került sor, 

viszont az ügynök 1956-ban végleg elhagyta az országot.

1951 1963 Ausztria, Mo.

Bt-774 "Somló" 10-69773/56 1956-1964 "Somló" fedőnevű ügynök 1950-ben disszidált. 1955-ben jelentkezett a bécsi Magyar 

Nagykövetségen, hogy vissza szeretne térni Magyarországra, ekkor beszervezték. Egy 

1957-es jelentés szerint eredményes munkát végzett, ausztriai lágerekben, illetve 

külföldi hírszerző szervek vonatkozásában, de egy "áruló ügynök" miatt lelepleződött és 

hazatért. A BM III/III. vette át továbbfoglalkoztatásra. BM II/3. (1955)

1956 1961 Ausztria
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242. Bt-775 "Bányász" Z-432 1953-1961; 

1963-1970

"Bányász" fedőnevű jelöltet Párizsba akarták kiküldeni, ennek kapcsán tervezték a 

beszervezését. 

1961 1961 Mo., Fro.

Bt-776/1 "Lonti" Z-203 1957;1959-

1964;1971;19

76

Az Artex Külkereskedelmi Vállalat vezérigazgatója 1959-1963 között  a washingtoni 

magyar kereskedelmi kirendeltséget vezette. Kiutazása előtt szervezte be a BM II/3-A 

alosztály titkos munkatársnak ("Ligeti" fedőnéven). Állomáshelyéről az USA 

"ügynökhelyzetéről", valamint amerikai üzletemberekről  adott jelentéseket. 

1974 1976 USA

Bt-776/2 "Lonti" Z-203 1974-

1979;1987

A BM III/I-1. Osztály "Lonti" fedőnevű titkos munkatársa 1974-1979 között a New York-i 

magyar kereskedelmi kirendeltséget vezette. Kinttartózkodása idején elsősorban 

gazdaságpolitikai információkkal járult hozzá a hírszerzés tevékenységéhez. 1987-ben 

idős kora miatt kizárták a hálózatból.

1974 1987 USA

Bt-776/3 "Csendes" Z-203/59 1959-1963 A BM II/3-A alosztály "Ligeti" fedőnevű titkos munkatársa külföldi tartózkodása idején 

(1959-1963) budapesti ingatlanát ugyanez az alosztály T-lakásként használta 

("Csendes" fedőnéven).

1959 1963

243. Bt-777 "Hegyvári Péter" Z-1070 1968-1972 "Hegyvári Péter" fedőnevű titkos munkatárs a Kulturális Kapcsolatok Intézetében 

dolgozott, a BM III/II. és a III/I. hálózatának volt a tagja, utóbbi amerikai vonalon 

foglalkoztatta.

1968 1972 USA, Mo.

Bt-779/2 "Füves" H-7753/1955 1959-1961; 

1963

"Füves"-t 1955-ben szervezte be a BM Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Főosztálya, 

mivel több alkalommal utazott nyugat-európai országokba konferenciákra. A hírszerzés 

1956-ban vette át. 1961. január 16-án a hálózatból kizárták. 1963-ban a debreceni 

KLTE TTK Szervetlen Kémiai Tanszék vezetője és a kar dékánja volt.

1957.06.10 1961.01.31 Mo. Debrecen

Bt-780 "Cserepes" Z-1195 1967;1970-

1970

A Budapest XI. kerület Vántus Károly utca 10. szám alatti lakást a BM III/I2-G 

alosztálya 1967-től használta K-lakásnak ("Cserepes" fedőnéven). Miután a lakás 1970-

ben dekonspirálódott (civilek megtudták, hogy rendőr tulajdona), felszámolták.

1970 1971

244. Bt-782 "Kovács Péter" H-14993 1958-1964 Az ügynök építészmérnök volt, 1950-1956 között koncepciós per elítéltjeként 

bebörtönözték. A BM II/5. Osztálya szervezte be 1957-ben, a "budafoki szervezkedés" 

ügyében eredményesen foglalkozták, az ez ügyben őrizetbe vettek közül három embert 

is halálra ítéltek. A II/3-B (III/I-2-B) alosztály 1959-ben és és 1962-63-ban is tervet 

készített Ausztriába telepítésére, ahol a bebörtönzése idejént szerzett, 1956 után 

emigrált, ismerőseit kellett volna megfigyelnie, de a tervet végül nem hagyták jóvá. 

anyagát 1963-ban irattározták.

1959 1961 Ausztria

Bt-783 "Görög Péterné" Z-207/59 1958-1967 "Görög Péterné" fedőnevű ügynök az 1930-as években az Operaház balettkarának 

táncosa volt. 1942-ben Törökországban ment féjhez és ott telepedett le. 1959-ben 

szervezte be a BM II/3-a alosztálya. Beszervezésének célja férje tanulmányozása volt, 

aki korábban a török kémelhárítás egyik vezetője volt. 1961-ben kizárták a hálózatból.

1959 1961 Törökország Isztambul

Bt-786 "Horváth Imre" H-24072 1959-1963 "Horváth Imre" fedőnevű ügynököt volt iskolatársa, a Szabad Európa Rádiónál dolgozó 

Litteráti Gyula kapcsán akarták foglalkoztatni.

1959 1961 Mo., NSZK

Bt-788 "Nicolle" Z-1060 1967-1968; 

1981

"Nicolle" fedőnevű célszemély egy svéd újságíróval házasodott össze, ezért kísérelték 

meg a beszervezését.

1968 1968 Mo., Svédország

245. Bt-789 "Vass Erzsébet" Z-131 1958-1964; 

1968

"Vass Erzsébet" fedőnevű ügynököt 1956-ban disszidált férje ügyében foglalkoztatták. 1958 1964 Ausztria, Mo.

Bt-789/ 

melléklet

"Vass Erzsébet" Z-131 1968-1970 "Vass Erzsébet" fedőnevű ügynök, akit korábban disszidált férjére foglalkoztattak, 

kivándorolt az USA-ba, ahol megszűntek a hírszerzési lehetőségei.

1968 1970 USA, Mo.
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Bt-790 "Korsós" Z-108 1958-1961; 

1964

"Korsós"-t 1958-ban azért szervezték be, hogy rajta keresztül ellenőrizhessék 

Franciaországban élő barátját. A dosszié tartalmazza a vele, illetve Londonban élő 

nővérével folytatott levelezését.

1958 1961  Nagy-Britannia, 

Fro.

Pécs

246. Bt-791/1 "Bodwell Frank" Z-1682, 33-

6819, Kt-

619/64

1954-1956, 

1964

A szolnoki kórház orvosát 1954-ben szervezte be a BM Szolnok Megyei Főosztálya IV. 

Osztálya ("Lakatos" fedőnéven) "orvosi vonalra". Mivel érdemleges jelentést nem adott, 

1956-ban kizárták a hálózatból.

1970 1971

Bt-791/2 "Bodwell Frank" Z-1682, Kt-

619

1964;1967;19

70

A BM Szolnok Megyei Főosztály "Lakatos" fedőnevű kizárt ügynöke az 1956-os 

forradalom után az NSZK-ba emigrált, Kölnben orvosként dolgozott. A BM III/I-3-E 

alosztálya 1964-től a kapcsolat felújítása miatt foglalkozott vele (célszemélyként 

fedőneve "Boldwell Frank"), de semmilyen eredményre nem jutottak, ezért anyagát 

1970-ben irattározták.

1970 1971 NSZK

Bt-792 "Budai László" Z-728 1964-1967 "Budai László"-t 1964-ben a BM III/I-2. osztálya szervezte be titkos munkatársnak a 

"Barrel" fedőnéven feldolgozás alatt álló amerikai hírszerző, "Budai" unokatestvére 

ügyében. 1967-ben betegsége miatt a hálózatból kizárták.

1964.09.04 1967.06.02 Ausztria, 

Magyarország

Bt-793 "Figaró" Z-198 1958-1963; 

1979

"Figaro" operaénekes, a Pécsi Nemzeti Színház tagja volt. 1959-ben a BM II/5. 

osztályának Világ Ifjúsági Találkozó-csoportja szervezte be, hogy a Világ Ifjúsági 

Találkozóra kiutazó magyar művészekről adjon jelentéseket. Később többször 

vendégszerepelt külföldi operaházakban.

1959 1962 Olaszo. Fro. Pécs

Bt-796 "Biró Pál" Z-623 1963-

1968;1972;19

83

Az Elektroimpex Külkereskedelmi Vállalat osztályvezetőhelyettese 1964-1967 között a 

bécsi magyar külkereskedelmi kirendeltségen dolgozott. Kiutazása előtt a BM III/I-4-F 

alosztálya titkos munkatársként beszervezte a tudományos hírszerzés "vonalán" 

folytatandó tipkkutatásra. Kintléte alatt érdemleges hírszerző tevékenységet nem 

végzett, 1968-ban a BM III/I-5. alosztály kizárta a hálózatból.

1963 1968 Ausztria

247. Bt-797 "Fotós" Z-190 1959;1962-

1963;1968-

1971;1972

"Fotós" fedőnevű titkos munkatárs 1959-1963 között a kartúmi magyar kereskedelmi 

kirendeltségen dolgozott adminisztrátorként, hálózati feladata követségi elhárítás volt. 

Hazatérte után a III/I-4-H alosztály kizárta a hálózatból. 1959-ben újították fel vele a 

kapcsolatot, mivel azonban a kairói magyar kereskedelmi kirendeltségre történő 

tervezett kihelyezése meghiúsult, a hálózatból történő végleges kizárásáig levélcím-

tulajdonosként foglalkoztatták.

1970 1975 Szudán

Bt-798 "Vadai" H-23426 1959-1961; 

1963; 1968

"Vadai" a Fémipari Kutató Intézet munkatársa volt. 1959-ben a BM II/6. (ipari) osztálya 

szervezte be. 1961-ben kizárták a hálózatból. 

1959 1961 Magyarország

Bt-799/1 "Fekete Péter" Z-063/57 1956-1978 "Fekete Péter" fedőnevű ügynök 1928-tól a KIMSZ tagja volt. Az 1930-as években 

Párizsban élt, illetve részt vett Etiópia Olaszország elleni harcában. 1950-ben 

Belgiumban telepedett le. 1954-ben szervezték be, de később kiderült, hogy a román 

állambizotnsági szerveknek is dolgozott. 1963-ban kizárták a hálózatból.

1957 1963 Belgium, Mo., 

Olaszo.  Fro.

Bt-800 "Mezei" Z-317/61 1960-

1962;1965-

1967;1971-

1972

A Külkereskedelmi Minisztérium osztályvezetője 1961-1965 között az újonnan felállított 

chilei magyar külkereskedelmi kirendeltséget vezette. Kiutazása előtt a BM II/3-H 

alosztálya beszervezte titkos munkatársnak. 1967-től pihentették,  a hálózatból 1972-

ben zárták ki.

1961 1967 Chile

Bt-802 "Ilcsikné" Z-871 1966-1967 "Ilcsikné"-t az 1950-es években többször is beszervezték és kizárták a hálózatból. 1966-

ban azért szervezte be a BM III/I-2-e alosztálya, hogy jelentéseket adjon egy 

csempészési ügyben.

1966 1967 Magyarország Budapest
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248. Bt-803/2 "Herold" H-30565/2 1967-1971; 

1979

A dosszié "Herold" fedőnevű ügynök beszervezési anyagait tartalmazza. Az ügynök a 

Pápai Magyar Intézetből, a katolikus egyházzal kapcsolatban jelentett.

1969 1971.02.16 Mo., Vatikán

Bt-804 "Berta" Z-194 1959-1961, 

1963, 1979

Az 1937-től Ausztriában élő magyar származású kereskedőt 1959-ben szervezte be a 

BM II/3-C alosztálya terhelő adatok (csempészet) alapján. Beszervezése után összesen 

két találkozót bonyolítottak le vele. Miután az osztrák rendőrség gazdasági 

bűncselekmények miatt 1961-ben őrizetbe vette, kizárták a hálózatból.

1959 1961 Ausztria

Bt-805 "Vidor Aladár" Z-239 1960-1964 Az ügynök 1945-től a BRFK-n Münnich Ferenc sofőrje volt. 1949-től a 

Külügyminisztérium állományába került és a helsinki, majd 1956-tól 1958-ig az athéni 

Magyar Nagykövetségen dolgozott sofőrként. 1958-tól a Külügyminisztériumban volt 

levéltári kezelő, majd  a belgrádi Magyar Nagykövetség munkatársa lett. Ekkor, 1960-

ban szervezte be "elvi alapon" a BM II/3-h alosztálya elhárító munkára. 1961-ben a 

moszkvai Magyar Nagykövetségre helyezték át, tartását a BM II/2-l alosztálya vette át, 

B- és M-dossziéját pedig irattárba helyezték.

1960.03.24 Jugoszlávia

249. Bt-806 "Csongrádi" 10-69739/56 1957-

1961;1963

A szegedi orvostudományi egyetem gyógyszertani intézetének docense 1956 nyarán fél 

évre tudományos munkára Svájcba utazott; indulása előtt a kémelhárítás beszervezte. 

Az 1956-os forradalom után nem tért haza, hanem feleségével együtt (aki időközben 

csatlakozott hozzá) Nagy-Britanniában telepedett le, ahol a National Institute for 

Medical Reserach tudományos munkatársa lett. A BM II/3-F alosztálya megpróbálta 

vele felújítani a kapcsolatot, sikertelenül. 1961-ben, miután "Csongrádi" Kanadába 

költözött, anyagát irattározták.

1956 1961 Nagy-Britannia, 

Svájc

Bt-807/3 "Várkonyi" 10-69693/3 1955-1960; 

1964-1975

"Várkonyi" fedőnevű titkos munkatársat egy francia nőkapcsolata ügyében 

foglalkoztatták.

1956 1960 Mo., Fro. 

Bt-809 "Simon Tibor" 10-69775 1957-1963 "Simon Tibor" fedőnevű ügynököt a Szabad Európa Rádiónál dolgozó öccse ügyében 

foglalkoztatták.

1956 1961 Ausztria, Mo., 

NSZK

Bt-811 "Óvári" Z-297 1951-1963 "Óvári" fedőnevű informátor külkereskedőként volt a hálózat tagja. 1960 1961 Mo.

250. Bt-812/2 "Jászberényi 

Elemér"

10-69443/2 1958-1961; 

1963-1969

"Jászberényi Elemér" fedőnevű ügynököt először külföldre akarták telepíteni, majd 

hazai katolikus vonalon (Actio Catholica) foglalkoztatták. 1956-ban disszidált 

Ausztriába, később az USA-ba távozott.

1952 1961 Ausztria, Mo.

Bt-813 "Benedek" 24-6917 1954-1961 "Benedek"-et, aki káplán volt több Veszprém megyei települlésen, 1952-ben szervezték 

be és 1955-ben Ausztriába telepítették. A Vatikánba való beépítése azonban nem 

sikerült, mert tudták róla, hogy ügynök, ezért pl. a Vatikán Belga-Kongóba akarta 

küldeni misszionáriusnak. 1956-ban megszakadt az ügynökkel a magyar 

állambiztonsági szervek kapcsolata, amelyet 1961-ig sikertelenül próbáltak újra 

felvenni.           

1956 1961 Ausztria, Vatikán

Bt-814 "Vándor" Z-181 1957-1973 A titkos munkatárs külkereskedő, 1958-1963 között az athéni, 1969-1972 között az 

istanbuli magyar kereskedelmi kirendeltség vezetője volt. 1959-ben szervezte be a BM 

II/3-H csoportja. Itthon tartózkodása idején levélcím-tulajdonosként is felhasználták. 

1973-ban, már mint az Interag Külkereskedelmi Vállalat vezérigazgató-helyettesét, 

átadták a III/II-7. Osztálynak.

1970 1973 Görögország, 

Törökország

Bt-815 "Fenyő Rózsa" Z-162 1958-1963 "Fenyő Rózsá"-t, a Magyar Nemzet újságíróját 1958-ban szervezték be, hogy rajta 

keresztül beszervezhessék 1956-ban disszidált és a Magyar Írók Szövetsége Külföldön 

tagjaként Londonban élő fiát. Miután ez nem sikerült, 1961-ben kizárták a hálózatból.

1959 1966  Nagy-Britannia 
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251. Bt-817 "Lóránt Zsuzsa" H-8148 1957-1965; 

1967-1972

"Lóránt Zsuzsa" fedőnevű ügynököt egy olasz követségi titkár ügyében szervezték be, 

majd Belgiumba telepítették. Később Svájcba disszidált. A dossziéhoz mellékletként K-

anyagok vannak csatolva.

1957 1963 Belgium, Mo., 

Olaszo., Svájc

252. Bt-818 "Mérő" Z-120/58 1958-1964, 

1967, 1973-

1974

A Csepel Vas- és Fémművek Központi Anyagvizsgáló Osztály Izotóp Laboratóriumának 

vezetőjét 1958-ban szervezte be a BM  II/3-3. alosztálya, hogy nyugat-európai útjai 

során tudományos hírszerzést folytasson. "Mérő" az így megszerzett adatokat 

alapvetően saját kutatásaihoz használta fel, a hírszerzéssel való kapcsolatát is 

dekonspirálta, így a BM II/3-F alosztálya 1962-ben kizárta a hálózatból.

1958 1965

Bt-819 "Lukréczia" Z-596 1962-1967, 

(1983)

"Lukréczia" fedőnevű titkos munkatárs olaszországi kereskedelmi kirendeltségnél 

dolgozott.

1962 1967 Mo., Olaszo.

Bt-820 "Marton" 10-69733/56 1955-

1962;1964

A Panónia Külkereskedelmi Vállalat igazgatóhelyettesét (1949-52-ben börtönben volt 

tiltott határátlépésért) 1956. májusban szervezte be a hírszerzés; a cél az volt, hogy 

1949-ben emigrált felesége után Londonba telepítik, de erre nem került sor. "Marton" 

1957. januárban kivándorló útlevéllel Londonba utazott, a BM II/3 A alosztálya 

megpróbálta vele felújítani a kapcsolatot, sikertelenül. Anyagát 1961-ben irattározták.

1956 1962 Nagy-Britannia

Bt-822 "Nagy Margit" Z-451, 31-

7178/54

1958-1963 "Nagy Margit" fedőnevű ügynököt külföldön élő szerelmi kapcsolata, "Nikolai Kurt" 

fedőnevű ügynök kapcsán foglalkoztatták.

1958 1962 Mo.

Bt-823 "Fekete Zoltán" 10-60378 1959-1963 "Fekete Zoltán" fedőnevű ügynököt egy osztrák újságíró megfigyelése kapcsán 

foglalkoztatták.

1960 1962 Ausztria, Mo.

253. Bt-824 "Kárpáti" H-9095 1955-1972 "Kárpáti" fedőnevű ügynök külkereskedelmi üzletkötőként dolgozott. 1956 1967 Mo., Olaszo.

Bt-825/2 "Gazdag" 10-60455 1958-

1959;1962-

1972;1976;19

81

A Terimpex Külkereskedelmi Vállalat osztályvezetőjét 1950-ben szervezte be az 

elhárítás ("Tollas" fedőnéven), és 1963-ig a hírszerzéssel felváltva foglalkoztatták. 1963-

ban a svájci magyar kereskedelmi kirendeltség titkárának nevezték így a III/II-3-A 

alosztály végleg átadta a BM III/I-E alosztálynak (fedőneve ettől kezdve "Göndör", majd 

"Gazdag"). 1970-től pihentették, 1981-ben zárta ki a hálózatból a BM III/I-5. Osztály.

1970 1971 Svájc

Bt-826 "Sidney" Z-498 1961-1962; 

1964-1981

"Sidney" fedőnevű célszemély sikertelen beszervezési kísérletének iratai. 1962 1962 USA, Mo.

Bt-827 "Füredi Károly", 

Floguet"

14-

60214/1951

1951-1966 A villanyszerelő-tanoncként dolgozó "Füredi Károly" majd "Floguet" fedőnevű ügynököt 

17 éves korában, 1951-ben szervezték be. A magyar állambiztonsági szervek azt 

használták ki, hogy az ÁVH Budapesti Osztályának V. Kerületi Alosztálya 

gyanúsítottként hallgatta ki egy rosszul bekötött vezeték miatt, amivel állítólag 

szabotázst követett el. Beszervezésének valódi oka az volt, hogy járt az angol követség 

filmklubjába, valamint jampecnek minősülő fiatalokkal barátkozott. Utóbbiakról kellett 

jelentéseket adnia. 1954-ben tényleges katonai szogálatra vonult be, ezután 1956 

októberében történt leszereléséig az Országos Légvédelmi Parancsnokság Elhárító 

Osztálya tartotta. Az ügynökről szóló értékelő, összefoglaló jelentések szerint az 1956-

os forradalom alatt is kapcsolatban állt tartótisztjével és értékes jelentéseket adott a 

Hunyadi téri forradalmárokról. 1956 novemberében Kanadába disszidált. 1957-ben 

sikertelenül próbálták vele újra felvenni a kapcsolatot.

1951 1962 Kanada

254. Bt-828 "Petite F" ("Császár 

Péter")

Z-308 1959-1963 "Császár Péter" fedőnevű ügynök az emigrációból, az USA-ból tért haza, és ennek 

kapcsán foglalkoztatták.

1960 1962 USA, Mo.
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Bt-829/1 "Tolnai Péter", 

"Gino"

H-8352 1956-1964 "Tolnai Péter" majd "Gino" fedőnevű ügynök 1948-tól az USA magyarországi 

nagykövetségén altisztként dolgozott. 1949-ben behívták tényleges katonai szolgálatra. 

Szabadsága idején katonai egyenruhában felkereste a nagykövetséget. Ezt követően 

1949. július 25-én letartóztatták, a katonai bíróság első- és másodfokon kémkedés 

vádjával  halálra, majd a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1950. február 17-én 

életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. 1956 márciusában a Váci Országos Börtönben 

zsarolással szervezték be fogdaügynöknek. 

1956 1962 USA

1956 augusztusában szabadult. Szabadulása után a BM II/2. osztályának utasítására 

újra az amerikai nagykövetségen helyezkedett el takarítóként. 1956 decemberében a 

BM II/2. osztálya Ausztriába telepítette, ahonnan az USA-ba vándorolt ki. Ezt követően 

a BM II/3-a alosztálya foglalkoztatta, de személyes kapcsolatuk nem volt, az ügynök 

"Tolnai" fedőnéven írt semmitmondó leveleket a megadott fedőcímre. 1961-ben 

dekonspiráció veszélye miatt a magyar állambiztonsági szervek hazarendelték, amelyet 

az ügynök elutasított. 1962-ben kizárták a hálózatból.

Bt-829/2 "Tolnai Péter", 

"Gino"

H-8352/56 1961-1964 "Tolnai Péter" majd "Gino" fedőnevű ügynök 1948-tól az USA magyarországi 

nagykövetségén altisztként dolgozott. 1949-ben behívták tényleges katonai szolgálatra. 

Szabadsága idején katonai egyenruhában felkereste a nagykövetséget. Ezt követően 

1949. július 25-én letartóztatták, a katonai bíróság első- és másodfokon kémkedés 

vádjával  halálra, majd a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1950. február 17-én 

életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. 1956 márciusában a Váci Országos Börtönben 

zsarolással szervezték be fogdaügynöknek. 

1957 1962 USA

1956 augusztusában szabadult. Szabadulása után a BM II/2. osztályának utasítására 

újra az amerikai nagykövetségen helyezkedett el takarítóként. 1956 decemberében a 

BM II/2. osztálya Ausztriába telepítette, ahonnan az USA-ba vándorolt ki. Ezt követően 

a BM II/3-a alosztálya foglalkoztatta, de személyes kapcsolatuk nem volt, az ügynök 

"Tolnai" fedőnéven írt semmitmondó leveleket a megadott fedőcímre. 1961-ben 

dekonspiráció veszélye miatt a magyar állambiztonsági szervek hazarendelték, amelyet 

az ügynök elutasított. 1962-ben kizárták a hálózatból.

255. Bt-831/1 "Lelkes" Z-164/1 1959-1962; 

1973

"Lelkes" 1937-ben szerzett orvosi diplomát a Szegeden. 1951-től az Országos Korányi 

Intézet tüdőgyógyász főorvosa volt. 1955-ben Kossuth-díjat kapott. Nemzetközi hírű 

szaktekintélyként számtalan külföldi képzésen és konferencián vett részt. 1956-ban 

fegyelmi eljárás indult ellene, felfüggesztették, majd a forradalom alatt rehabilitálták. 

1956-ban a tüdőszanatórium munkástanácsának tagjává választották. 1958-ban 

szervezték be. Jelentéseiben külföldi orvos, politikus, művész barátairól, ismerőseiről 

számolt be.

1959 1962 Ausztria, Olaszo., 

Fro., Svájc

Bt-831/2 "Lelkes" Z-164/2 1959-1962; 

1964-1965; 

1967; 1972-

1973

"Lelkes" 1937-ben szerzett orvosi diplomát a Szegeden. 1951-től az Országos Korányi 

Intézet tüdőgyógyász főorvosa volt. 1955-ben Kossuth-díjat kapott. Nemzetközi hírű 

szaktekintélyként számtalan külföldi képzésen és konferencián vett részt. 1956-ban 

fegyelmi eljárás indult ellene, felfüggesztették, majd a forradalom alatt rehabilitálták. 

1956-ban a tüdőszanatórium munkástanácsának tagjává választották. 1958-ban 

szervezték be. Jelentéseiben külföldi orvos, politikus, művész barátairól, ismerőseiről 

számolt be. A dosszié 1967-es útlevél anyagokkal zárul.

1959 1962 Ausztria, Olaszo., 

Fro., Svájc
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Bt-832 "Máriássy" Z-774 1957-1958; 

1964-1967

"Máriássy" gépkocsivezetőként dolgozott a Külügyminisztériumban. 1955-ben Bécsbe 

helyezték, 1956 nyarán hazarendelték és csempészés miatt "szóbeli feddésben" 

részesült. 1960-ban Bernbe helyezték, 1961-ben pedig hazarendelték. 1965-ben a 

bécsi nagykövetség gondnokává nevezték ki és egyúttal beszervezték. 1966-ban 

hazarendelték és a hálózatból kizárták.

1965 1967 Ausztria

Bt-833 "Essen", "Frigyes 

Gábor)", "Vezér"

10-64357 1950-1964 1951-1955 között K-lakásgazda volt "Frigyesi Gábor" néven. 1956-ban disszidált, 

Londonban telepedett le. A magyar állambiztonsági szervek 1960-tól újra megpróbálták 

felvenni vele a kapcsolatot, "Vezér", majd "Essen" fedőnéven tippszemélyként 

ellenőrizték.  

1951 1964  Nagy-Britannia 

256. Bt-834/1 "Dawes" H-55128 1963;1969-

1973

Az ügynök az 1956-os forradalom után emigrált, Ausztráliában, 1962-től Bécsben élt, 

fizikai munkásként dolgozott, többször utazott be Magyarországra. 1970-ben szervezte 

be BM III/II-3/A alosztálya ("Mátrai Károly" fedőnéven), és "akció-ügynökként" kívánták 

foglalkoztatni.

1971 1973 Ausztria

Bt-834/2 "Dawes" H-55128 1971-1973 A BM III/II-2/A alosztály "Mátrai Károly" fedőnevű ügynökét ("Dawes" 

fedőnéven) 1971-ben vette át a III/I-2-B alosztály, ugyanis kiderült, 

hogy volt felesége a bécsi rendőrigazgatóságon dolgozik 

adminisztrátorként. "Dawes" 1972-ben visszautazott Ausztráliába, 

1973-ban anyagát irattározták.

1971 1973 Ausztria

Bt-835 "Kopeczky" Z-1273 1969-1971 Az ügynök görögkatolikus pap volt, 1969-től a Pápai Magyar 

Intézetben tanult, ekkor vette át a BM III/III-1. Osztálytól a III/I-4. 

Osztály. 1971-es kinttartózkodásáig jelentett ottani paptársairól és 

emigráns magyarokról.

1969 1971 Vatikán

Bt-837 "Barrier" Z-1500 1970-1977 "Barrier" külföldi kapcsolatairól, külkereskedőkent tett útjairól adott jelentéseket. 1970 1976 Ausztria, Svájc, 

NSZK

257. Bt-838 "Maka" H-4876 1974-1976 "Balogh László" fedőnevű ügynököt, a szegedi József Attila Tudományegyetem Angol 

Tanszékének tanárát 1955-ben szervezte be a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság. 

Feladata volt az egyetem egyik tanáráról, a magyar állambiztonsági szervek által 

hírszerzőgyanúsnak tartott és emiatt ellenőrzés alá vont Henri Grenet-ről jelentéseket 

adni.1957-ben megkísérelték vele ismét felvenni a kapcsolatot, de az ügynök ezt 

elutasította. 1974 augusztusában, a BM III/I-1. osztálya szervezte be újra "Maka" 

fedőnéven, titkos megbízottként, mert az ügynök 5 hónapos tanulmányútra az USA-ba 

utazott. Tartótisztje véleménye szerint operatív értékű információt nem adott. 1976-ban 

kizárták a hálózatból.

1974 1976 Amerikai Egyesült 

Államok, 

Magyarország

Szeged

Bt-839 "Mező István" Z-474 1961-1964 "Mező István" Somogyapáti körzeti orvosa volt, emellett operaénekesnek tanult. 1961-

ben 10 hónapra Olaszországba utazott Tito Schipa énekiskolájába.

1961 1964 Olaszo. Somogyapáti

Bt-841 "Rakpart" Z-448/61 1961-1978 "Rakpart" fedőnevű T-lakás (Bp. IX. Zsil u. 7.) használatára 1961 júniusában kötött a 

BM szerződést a lakás tulajdonosával. A lakásba "Magyari", "Balatoni", "Bobek", 

"Örkényi Pál" és "Rákos" fedőnevű ügynökök jártak. 

1961 1963 Mo. Budapest

Bt-842 "Böszörményi" Z-234 1960-1963; 

1971

"Böszörményi" fedőnevű titkos munkatárs az MTA Központi Kémiai Kutató Intézetében 

dolgozott, és hazai és külföldi kapcsolatairól jelentett.

1960 1962 Magyarország

258. Bt-844/1 "Hood Charles" 32-6067/1 1950-

1951;1957-

1958

Az ügynök honvéd százados volt. Ausztriába telepítették. 1950 1960 Ausztria, Mo.

3.2.1. Bt-dossziék   (1902) 1945-1990 (2003) 86/177



R.e. 

(d.)
Ikt. sz. Tárgy

Nyitó 

/Hálózati/ 

szám

Irat évköre Kivonat Ország Település
Dosszié nyitása-

zárása

Bt-844/2 "Hood Charles" 

("Selmeczi Béla", 

"Hódos Pál")

32-6067/2 1952-1972 Az Ausztriába telepített ügynök az ott működő emigráns csoportokról jelentett. 1957 1967 Ausztria, Mo.

259. Bt-844/3 "Hood Charles" 

"Selmeczi Béla"; 

"Hódos Pál"

32-6067/3 1960-1967 "Hódos Pál" Ausztriába telepített ügynök, valamint magyarországi kapcsolatainak iratai. 1957 1967 Ausztria, Mo.

Bt-844/3 

melléklete

"Hood Charles" 32-6067/3 1960-1963 K-anyagok, az "Hódos Pál" ügynök levelezésének fotómásolatai. 1960 1963 Ausztria, Mo.

Bt-844/4 "Hood Charles" 32-6067/4 1963-1964; 

1967

Az Ausztriába telepített ügynök, valamint magyarországi kapcsolatainak iratai. 1957 1967 Ausztria, Mo.

260. Bt-844/5 "Hood Charles" 32-6067/5 1964-1972 Az 1956-ban Ausztriába telepített, majd 1966-ban hazatért "Hood Charles" fedőnevű 

ügynök iratai.

1957 1972 Ausztria, Mo.

Bt-845/2 "Bernáth" 10-69036/2 1961-1962; 

1964

"Bernáth" fedőnevű titkos munkatárs Belgrádban, a MOGÜRT szervízben dolgozott. 1961 1964 Mo., Jugoszlávia

Bt-846 "Ligeti" 10-62906 1958-1962 "Ligeti" fedőnevű ügynököt többek között egy Párizsban élő volt ügynök megfigyelése 

kapcsán foglalkoztatták.

1959 1962 Mo., Fro. 

261. Bt-847 "Kockás Péter" Z-285 1960-1962 Az ügynök az MTI fotóriportereként dolgozott és arra próbálták rávenni, hogy barátjáról, 

Kemény Gáborról adjon jelentéseket, aki századosként az izraeli hadseregben szolgált.

1960.10.13 1962.06.15 Mo., Izrael

Bt-849/2 "Vadas Ernő" 10-69281 1958-1965 "Vadas Ernő" fedőnevű levélcímtulajdonos iratai. 1952 1966 Mo.

Bt-851 "Puskás" 10-69750/56 1956-1970 Az osztrák állampolgárságú és kereskedő foglakozású "Puskás" fedőnevű ügynök  

beszervezési dossziéja. 1956-57-ben a magyar, 1957-től pedig a csehszlovák 

állambiztonságnak dolgozott. BM II/4. (1956)

1956 1970 Ausztria, 

Csehszlovákia

Bécs

262. Bt-852/1 "Winkler Kurt" 

"Nagy Péter"

27-7170/1 1954-1958 "Winkler Kurt". majd "Nagy Péter" fedőnevű ügynök 1941-től katonatiszt volt. 1944-ben 

a IX. Hadtest (Kolozsvári Kerületi Parancsnokság) II. (VKF-2) osztálya a hegyivezető 

század megszervezésével bízta meg. Kémkedés miatt a Szovjetunió Katonai 

Törvényszéke 10 évre ítélte. A táborban 3 évig volt ügynök. 1953-ban tért haza a 

szovjet hadifogságból. A balatoni SZOT-szállókban volt fényképész és alkalmi zenész. 

1981-ben rehabilitálták. 1953-ban szervezték be. Balatonlellei, fonyódi és környéki 

ismerősein kívül magas rangú katonatisztekről adott jelentéseket. 1958-ban az NDK-ba 

utaztatták, hogy onnan vegye fel levélben a kapcsolatot volt tiszttársaival, feletteseivel, 

pl. Kisbarnaki Farkas Ferenccel. 1960-ig sokféle tervet dolgozott ki a magyar 

állambiztonsági szervekkel együtt a kitelepítésére, ez azonban nem sikerült.

1954 1960 Mo., NDK

Bt-852/2 "Winkler Kurt" 

"Nagy Péter"

27-7170/2 1959-1962; 

1964

""Winkler Kurt". majd "Nagy Péter" fedőnevű ügynök 1941-től katonatiszt volt. 1944-ben 

a IX. Hadtest (Kolozsvári Kerületi Parancsnokság) II. (VKF-2) osztálya a hegyivezető 

század megszervezésével bízta meg. Kémkedés miatt a Szovjetunió Katonai 

Törvényszéke 10 évre ítélte. A táborban 3 évig volt ügynök. 1953-ban tért haza a 

szovjet hadifogságból. A balatoni SZOT-szállókban volt fényképész és alkalmi zenész. 

1981-ben rehabilitálták. 1953-ban szervezték be. Balatonlellei, fonyódi és környéki 

ismerősein kívül magas rangú katonatisztekről adott jelentéseket. 1958-ban az NDK-ba 

utaztatták, hogy onnan vegye fel levélben a kapcsolatot volt tiszttársaival, feletteseivel, 

pl. Kisbarnaki Farkas Ferenccel. 1960-ig sokféle tervet dolgozott ki a magyar 

állambiztonsági szervekkel együtt a kitelepítésére, ez azonban nem sikerült. A Somogy 

megyei állambiztonsági szerv foglalkoztatta 1961-től. 

1954 1964 Magyarország
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263. Bt-854/1 "Compte" ("Eszéki) 10-64036 1957-

1961;1964
Az ügynök férje révén arisztokrata, 1951-től az egyiptomi, majd a belga 

követség alkalmazottja volt. 1951-ben szervezte be az ÁVH ("Eszéki" 

fedőnéven). 1957-től a II/2-C alosztály tartotta. 1958-ban egy nyugati 

útjáról nem tért vissza, az USA-ban telepedett le. 1959-től a BM II/3-A 

a kapcsolatfelvétel céljából tanulmányozás alá vonta, fedőnevét 1961-

ben "Compte"-ra változtatták. A dossziéban megtalálhatóak az ügynök 

"érdekesebb" jelentéseinek fotómásolatai.

1957 1964 USA

Bt-854/2 "Compte" 10-64036 1961-

1964;1968
A BM II/3-a alosztály 1959-től foglalkozott a kémelhárítás USA-ban élő 

"Eszéki" (1961-től célszemélyként "Compte") fedőnevű volt ügynökével 

a kapcsolat újrafelvétele céljából. 1962-ben személyesen is 

felkeresték, de elzárkózott az együttműködéstől, ezután anyagát 

irattározták. A dossziéban magánlevelezésének fotómásolata is 

megtalálható.

1960 1968 USA

264. Bt-855 "Herendi" Z-256 1960-1966 "Herendi" fedőnevű ügynököt a Bécsben, az ottani USA követségen dolgozó sógornője 

ügyében akarták foglalkoztatni.

1960 1962 Ausztria, Mo.

Bt-856 "Bakács Éva" 10-63832 1958-1963 Az ügynök vegyész, a Bőr- és Szőrmeipari Kutató Intézet 

tudpományos munkatársa volt. 1950-ben szervezte be az ÁVH, 1955-

ben kizárták a hálózatból. 1960-ban vette fel vele újra a kapcsolatot a 

BM II/3-F alosztálya, hogy Frankfurtban élő férjét (1956-os emigráns), 

aki az ottani egyetem tanára volt, megkörnyékezhesse. Miután a férj 

felesége és gyermeke kiengedésének fejében sem volt hajlandó a 

neki szánt szerepet elvállani, "Bakács"-ot 1962-ben kizárták a 

hálózatból, de engedélyezték kivándorlási kérelmét.

1960 1962 NSZK

Bt-857 "Halász Géza" Z-123/58 1958-1964 "Halász Géza" fedőnevű ügynököt 1958-ban beszervezték, hogy bátyjáról adjon 

információkat, aki az ausztriai Magyar Harcosok Bajtársi Közössége egyik vezetője volt. 

1962-ben az ügynököt kizárták a hálózatból, de 1963-ban újra megkeresték és újra 

foglalkoztatták.

1958 1964 Ausztria, Mo.

Bt-859 "Lacroix" Z-846 1965-1967 Az ügynök evangélikus lelkész volt, Nyugat-Berlinben folytatta tanulmányait, hazafias 

alapon történő beszervezése után, onnan adta jelentéseit is. 

1965 1967 NSZK

Bt-860 "Vágó Mihály" Z-685 1964-1967 "Vágó Mihály" fedőnevű levélcímtulajdonos beszervezési dossziéja. BM III/I-1-a. 1964 1967 Magyarország Budapest

265. Bt-861 "Kovács Ferenc" H-23736 1958-1964; 

1981

"Kovács Ferenc" fedőnevű ügynököt testvére, Münchenben élő, "Miskolczi Jenő" 

fedőnevű megfigyelt ügyében foglalkoztatták, akivel Rómában kellett felvennie a 

kapcsolatot.

1959 1962 Mo., Olaszo. 

,NSZK

Bt-862/1 "Kövi Dénes", 

"Sampson Frank"

10-67503/1 1948-1955 Az ügynök a Nemzeti Parasztpárt tagja volt. Beszervezése pressziós alapon történt.  A 

dosszié az ügynök beszervezésének iratai mellett a Nemzeti Parasztpárttal kapcsolatos 

iratokat is tartalmaz.  

1952.10.03 1962.10.30 Ausztria, Mo.

266. Bt-862/2 "Kövi Dénes", 

"Sampson Frank"

10-67503/2 1958-1962 Az ügynök feladata az ausztriai magyar emigráció megfigyelése. BM III/I-7. 1952.10.30 1962.10.30 Ausztria, Mo.

Bt-862/3 "Kövi Dénes", 

"Sampson Frank"

10-67503/3 1963-1973 Az ügynök feladata az ausztriai magyar emigráció megfigyelése. BM III/I-7. A dosszié K-

anyagokat is tartalmaz.

1970.10.08 1979.02.22 Ausztria, Mo.

267. Bt-862/4 "Kövi Dénes", 

"Sampson Frank"

10-67503/4 1973-1978 Az ügynök feladata az ausztriai magyar emigráció megfigyelése. BM III/I-7. A dosszié K-

anyagokat és újságcikkeket is tartalmaz.

1973.10.16 1979.02.22 Ausztria, Mo.
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Bt-862/5 "Kövi Dénes", 

"Sampson Frank"

10-67503/5 1976-1979 "Sampson Frank" ügynök különböző emigráns szervezetek, leginkább az Európai 

Szabad Magyar Kongresszus (ESZMK) működéséről adott jelentéseket. 

1976.10.25 1979.02.22 Ausztria, 

Bt-862/6 "Kövi Dénes", 

"Sampson Frank"

10-67503/6 1978-1979 "Sampson Frank" ügynök különböző emigráns szervezetek, leginkább az Európai 

Szabad Magyar Kongresszus (ESZMK) működéséről adott jelentéseket. 1978-ban részt 

vett az ESZMK hágai kongresszusán. Az ezzel kapcsolatos eligazításokat és "Sampson 

Frank" egy erről szóló jelentését tartalmazza a dosszié.

1978.06.02 1979.02.22 Ausztria, 

Hollandia

268. Bt-863 "Gyömbér János" 10-69606/55 1955-1962; 

1964-1969

Az ügynök 1948-ban disszidált, Belgiumban telepedett le. 1955-ben a belga 

szociáldemokrata párt nyomdájában dolgozott. 1955-ben szervezték be. Feladata a 

Belgiumban élő magyar szociáldemokrata emigráció ellenőrzése volt. 1959-ben 

hazatért Magyarországra.1960-ban átvette a belső elhárítás. 1962-ben kizárták a 

hálózatból. BM II/3.

1955.09.13 1962.10.30 Belgium, Mo. Brüsszel

Bt-864 "Perrot" ("Direktor") Z-209/59 1956;1959-

1962;1964

A Nagy-Britanniában élő magyar származású kereskedőt, aki rendszeresen utazott be 

Magyarorságra, 1959-ben szervezte be a BM II/3-A alosztálya gazdasápolitikai 

hírszerzésre, azzal az ígérettel, hogy előmozdítja itteni üzleteit. "Direktor" (később 

"Perrot") azzal a kikötéssel vállalta el az együttműködést, hogy semmi olyat nem tesz, 

ami választott hazája érdekei ellen irányulna. Ennek megfelelően  nem is adott 

érdemleges információkat, s 1962-ben kizárták a hálózatból.

1959 1962 Nagy-Britannia

269. Bt-865 "Lászlófi" 

("Lászlóffy", 

"Monori")

10-65128 1963-1967; 

1972; 1985

"Lászlófi"-t 1951-ben szervezték be "elvi alapon" informátornak, majd 1954-ben 

kizárták, mert a Honvéd Művészegyüttes párttitkára lett. 1957-től foglalkoztatták ismét 

mint levélcímtulajdonost, végül 1967-ben tartós "pihentetése" mellett döntöttek.

1959.10.26 1967.04.22 Magyarország Budapest

Bt-866 "Petric Francz" H-7412 1955-

1956;1959-

1962

A budapesti argentin követség ideiglenes ügyvivőjét 1956. janurban szervezte be a 

kémelhárítás, miután csempészésen érték ("Fekete Péter" fedőnéven). Az 1956-os 

forradalom idején elutazott Budapestről. A hírszerzés 1959-től megpróbálta felkutatni és 

felvenni vele a kapcsolatot, de 1962-ben végül ejtették az ügyet.

1905.05.09 1905.05.15

Bt-867/1 "Lavay E" Z-046/57 1957-1968 "Sárosi", később "Delly", illetve "Lavai E" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja. 

Magyarországon először fogdaügynök volt, majd 1956 decemberében a BM II/4. 

osztálya telepítette Ausztriába, ahonnan Angliába került, és itt a Magyar 

Szabadságharcosok Szövetségének egyik vezetője lett.

1957 1962 Nagy-Britannia London

270. Bt-867/2 "Sárosi", "Delly", 

"Lavai E"

Z-046/57 1959-1964, 

1983

"Sárosi", "Delly" majd "Lavai E" fn. ügynök beszervezési dossziéja. Magyarországon 

először fogdaügynök volt, majd 1956 decemberében a II/4. osztály telepítette 

Ausztriába, ahonnan Angliába került, és itt a Magyar Szabadságharcosok 

Szövetségének egyik vezetője lett. BM II/3-b. (1959)

1957 1962 Nagy-Britannia London

271. Bt-867/3 "Lavai E" Z-046 1962-1964, 

1984

Sárosi", "Delly" majd "Lavai E" fn. ügynök beszervezési dossziéja. Magyarországon 

először fogdaügynök volt, majd 1956 decemberében a II/4. osztály telepítette 

Ausztriába, ahonnan Angliába került, és itt a Magyar Szabadságharcosok 

Szövetségének egyik vezetője lett. BM III/I-1-b.

1957 1968 Nagy-Britannia London

Bt-868 "Pálfi" H-29270 1962-1964-

1967

"Pálfi" fedőnevű titkos munkatárs Guineaból jelentett, ahol egy bauxitipari szakértő 

csoport tagjaként dolgozott. 

1962 1967 Mo., Guinea

272. Bt-869/1 "Urbán Philip" 

("Néró Pál", "Vitéz")

11-69944 1950-

1957;1962

Az ügynök vezérkari alezredes, a II. világháború utolsó időszakában a magyar légierő 

vezérkari főnöke volt.  1950-ben az ÁVH II/2-a alosztálya szervezte be, volt tiszttársairól 

jelentett. 1956/57 fordulóján a hírszerzés Ausztriába telepítette, szintén a magyar királyi 

honvédség tisztjeiről kellett információkat szolgáltatnia.

1951 1962 Austria
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Bt-869/2 "Urbán Philip" 

("Néró Pál", "Vitéz")

11-69944 1957-1962, 

1966-1967

"Néró Pál" (később "Vitéz", majd "Újhelyi") fedőnevű ügynököt a hírszerzés 1956/57 

fordulóján telepítette Ausztriába. Az ügynök - mint volt magyar király alezredes - hamar 

beépült a katonai emigráció szerveibe, az MKBK-ba, MSZHSZ-be és más kisebb 

szervezetekbe, jó kapcsolatot ápolt azok vezetőivel. A bécsi rezidentúra jelentése 

szerint "Feladatait fegyelmezetten hajtja végre. Öntevékeny, vonalkereső."

1957 1962 Ausztria

273. Bt-869/3 "Urbán Philip" 11-69944 1962-

1969;1983

A hírszerzés 1956/1957 fordulóján Ausztriában telepített ügynöke - volt vezérkari 

alezredes -, bár kis híján többször is dekonspirálódott, 1967/68-ig tovább adta 

információit a magyar katonai emigrációról. 

1970 1983 Auszria

Bt-871 "Kelway" 10-64675 1957-1962 "Kelway"  fedőnevű tippszemélyt a háború után nyilas tevékenysége miatt elítélték majd 

internálták. 1950-ben azzal a feltétellel szabadult, ha vállalja az együttműködést az 

ÁVH II/2 osztályával.  "Sas Pál"  fedőnéven történő beszervezése után konkrét 

ügyekben nem foglalkoztatták. 1955-ben megszakították vele a kapcsolatot. 1956. 

decemberében a BM II/5. osztálya újra fel akarta venni vele a kapcsolatot, de 

megtagadta a munkát. 1957-es csempészési ügye miatt átadták az ügyészségnek. 

1957 novemberében történő szabadlábra helyezése után a BM II/2. osztálya újra 

foglalkoztatta munkahelye, az indiai követség elhárítása vonalán. 1958 decemberében 

tárgyalták csempészési ügyét. Az ítélettől tartva december 12-én disszidált. 

Feltételezve, hogy külföldön ellenséges hírszerző szervezetek szolgálatába állt, 1962. 

novemberéig tanulmányozták személyét, 1961-től  Kelway  fedőnéven.

1958 1962 Ausztria, Mo.

Bt-871/A "Kelway" 10-64675 1958 BM II/2. Osztály. Az iratgyűjtő Göncz Árpád eredeti dossiéból kiemelt vallomását 

tartalmazza.

Magyarország

Bt-872 "Kenyeres Pál" 10-69725 1956-1966 "Kenyeres Pál" fedőnevű titkos munkatárs Párizsban, a Magyar Nagykövetségen 

dolgozott.

1956 1962 Mo., Fro.

Bt-873 "Szigeti" Z-458 1961-1962; 

1964

"Szigeti"-t 1961-ben azért szervezték be, hogy Salzburgban élő, a hungarista 

mozgalomban szerepet vállaló apját beszervezhessék. Nem volt hajlandó 

együttműködni, 1962-ben kizárták a hálózatból.

1961 1964 Ausztria Szigetmo-

nostor

274. Bt-875 "Lucille" Z-512 1961-1964, 

(1987)

"Lucille"-t 1962-ben levélcímtulajdonosként szervezték be, de még abban az évben ki is 

zárták a hálózatból.

1962 1964 Nagy-Britannia

Bt-876 "Pauer István" Z-307 1960-1962, 

1969

"Pauer István"-t 1960-ban azért szervezték be, hogy Párizsban élő nővérét is 

beszervezzék.

1960 1962 Fro.

Bt-878/2 "Bálint Sándor" H-16795/2 1960-1968 "Bálint Sándor" fedőnevű titkos munkatárs előbb Indiában, majd Ghánában dolgozott 

építészmérnökként.

1962 1968 Ghána, India

Bt-879 "Solti" Z-605 1962-1964; 

1976-1978

"Solti" fedőnevű ügynökjelölt sikertelen beszervezési kísérlete. 1963 1964 Mo., Fro.
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275. Bt-880 "Mezei" Z-562 1962-1963 Egy Majakovszkij utcában lakó orvost, az Egészségügyi Minisztérium munkatársát 

próbálták rávenni arra, hogy lakását találkozási célra használják, de ő néhány hónap 

elteltével nem vállalta az együttműködést.

1962 1964 Mo.

Bt-881 "Zsidai" Z-1214 1968-1981; 

1983-1983

"Zsidai" fedőnevű titkos munkatárs külkereskedőként dolgozott. 1970 1975 Mo., Svájc

Bt-882 "Mányok Nándor" Z-886 1966-

1967;1982

BM III/I-B. alosztály. "Mányok Nándort" 1966-ban szervezték be, mint a Filmművészeti 

Főiskolán tanuló diákot, aki lehetőséggel rendelkezett egy angol állampolgárságú 

ösztöndíjas megfigyelésére. A kapcsolat során az angol állampolgár súlyos közlekedési 

balesetet okozott, ami miatt kiutasították az országból. "Mányok" a további 

együttműködést nem vállalta.

1966.04.23 1968.01.17 Magyarország Budapest

BT-883 "Szonda" Z-761 1964-

1966;1972-

1973;1989

A titkos munkatárs a Növényvédelmi Kutató Intézet tudományos munkatársa, a 

mezőgazdasági tudományok kandidátusa volt. 1964-től foglalkozott vele a BM III/I-4-F 

alosztálya, 1965-ben szervezték be, de már több mint 10 éve a BM hivatalos kapcsolata 

volt. 1966-1968 között a "Dönis", a "Verde" és a "Kyro" fedőnevű ügyekben működött. 

1972-ben a III/I-5-C alosztály kizárta a hálózatból.

1970 1972

276. Bt-884 "Zsigmond" H-12426 1966-1979 "Zsigmond" fedőnevű ügynök Bernben a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Hivatalban 

dolgozott.

1959 1963 Mo., Svájc

Bt-885 "Özvegy" Z-1205 1968-1971 "Özvegy" fedőnevű T-lakás (Bp. VI. Népköztársaság u. 122.) iratai. 1970 1972 Mo.

Bt-886/2 "Pénzes" ("Péter 

Sándor")

10-69717/2 1954; 1957-

1963; 1965-

1966; 1977; 

1983

1956 tavaszán "Péter Sándor" fedőnéven informátornak szervezték be. A forradalom 

után megszakadt vele a kapcsolat, 1958-ban újra beszervezték: "Pénzes" fedőnéven 

titkos munkatársként a Tel-Aviv-i magyar kereskedelmi kirendeltség munkatársa volt 

1960-ig.

1956 1966.07.21 Mo., Izrael

Bt-888 "Helmuth" ("Rózsa") 10-69740/56 1954;1956;19

58-1963;1966

A Magyar Szabványügyi Hivatal osztályvezető főmérnökét 1956-ban szervezte be a BM 

II. Főosztálya, külföldi útjai során végzett tudományos hírszerzést. 1959-től a bécsi 

magyar kereskedelmi kirendeltségen dolgozott, feladata régi osztrák szociáldemokrata 

kapcsolatainak felújítása, politikai-gazdasági hírszerzés volt. 1962-ben hazatért, 

nyugdíjazták, 1963-ban a III/I-3-E alosztály kizárta a hálózatból.

1956 1966 Ausztria

277. Bt-889/1 "Arlt Ernst" H-12514 1956-1958 1956. decemberben a Budapest-Szombathely közötti vonatról leszállított a határőrség 

egy honvédet, aki Ausztriába akart szökni. A szombathelyi kerület felderítő osztály az 

eredetileg hídépítő technikust beszervezte, és áttette a határon. Feladata az lett volna, 

hogy a kinti lágerekben elégedetlenséget keltsen a magyar fiatalok között, hazatérésre 

csábítsa őket, s ő is hazatérjen. Mivel ettől kezdve nem adott hírt magáról, 1957-ben 

anyagát irattározták.

[1956] 1971

Bt-889/2 "Arlt Ernst" H-12514 1969-1970 1969-ben felkereste a Párizsi Magyar Intézetet egy 1956-os emigráns (kint végzett és 

dolgozó építészmérnök), és jelentkezett a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki 

karán egy tanfolyam elvégzésére. A BM III/I-3. Osztály ennek kapcsán esetleges 

beszervezés céljából tanulmányozás alá vonta ("Arlt Ernst" fedőnéven). 1970-es 

látogatása során személyesen is megismerkedtek vele, de kiderítették, hogy nem 

hajlandó az együttműködésre. 

1969 1970 Franciaország

Bt-890 "Vári" Z-729/64 1958;1962-

1967;1975

A budapesti Fazekas Mihály Gimnázium tanára 1964-ben 10 hónapos Ford-ösztöndíjat 

kapott az USA-ba. Kiutazása előtt a BM III/I-1-A alosztálya titkos munkatársnak 

beszervezte, és tippkutató feladatokkal (információkkal rendelkező emberek 

megismerése) bízta meg. Hazatérését követően a Minisztertanács Tájékoztató 

Hivatalához helyezték át, a hírszerzés pedig anyagát irattározta.

1964 1966 USA
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Bt-892/2 "Bene Ferenc" 10-69091/2 1956-1959; 

1963; 1972

Az ügynököt 1953-ban szervezték be "Szegedi" fedőnéven az ipari elhárítás területén, 

majd külföldön élő unokatestvére ügyében foglalkoztatták. 1959-től hivatalos kapcsolat 

volt.

1970 1972 USA

Bt-893 "Napos" Z-1001 1967-1968 1967-68-ban "Napos" fedőnevű T-lakás (Bp. XIV: Kassai tér 24.) tulajdonosa a 

moszkvai magyar kereskedelmi kirendeltség vezető-helyettese volt. 

1967 1968 Magyarország Budapest

Bt-894 "Tatai László" H-17914 1957-1964 "Tatai László" kereskedelmi utazót 1958-ban szervezte be informátornak a BM II/2-g 

alosztálya, majd miután még abban az évben a kairói kereskedelmi kirendeltség állandó 

munkatársa lett, tartását a II/3. osztály vette át. 1963 végén, illetve 1964 elején a 

hálózatból kizárták.

1958.05.28 1964.01.22 Mo., Egyiptom

278. Bt-895 "Kovács Elvira" Z-139 1958-1959, 

1962-1963

"Kovács Elvira" 1956-ban Belgiumba disszidált, 1957-ben hazatért. 1958-ban 

szervezték be, 1959-ben dekonspiráció miatt kizárták a hálózatból.

1959 1963 Belgium

Bt-896 "Nyári Péter" Z-656 1962-1964, 

1966-1967, 

1976, 1984

"Nyári Péter"-t 1963 januárjától szerették volna beszervezni, hogy Londonban élő 

barátját is beszervezhessék. Az együttműködést visszautasította.

1963 1966 Nagy-Britannia

Bt-897 "Kardos István" 10-

69086/1951

1963-1964 "Kardos István" fedőnevű ügynököt 1951-ben szervezték be levélcímtulajdonosnak. BM 

III/4. és III/I-3-d.

1951 1963 Magyarország Budapest

Bt-898 "Magyar József" H-3897 1955-1962 "Magyar József" volt karmelita szerzetes, kántor a tanúvallomások szerint a Fehér 

Gárda tagja volt. Ezt kihasználva szervezték be 1955-ben. Feladata a Veszprém 

megyei papok megfigyelése volt. 1956-ban disszidált, az USA-ban telepedett le. 

1955 1963 USA Pápa

Bt-899 "Rómeó" ("Ritter") 10-69378/52 1953-

1954;1958-

1960;1962;19

64

Az olasz statisztikai hivatal magyar származású osztályvezetőjét a római rezidentúra 

1952-től fokozatosan szervezte be; rendszeresen kaptak tőle statisztikai kimutatásokat 

az olasz nehéziparról, a közlekedési hálózatról, nyersanyagimportról. Az 1956-os 

forradalom idején megszakadt viszonyt 1959-ben újították fel ismét, de hírszerző 

lehetőségeinek beszűkülése miatt társadalmi kapcsolatként kezelték tovább. Az ügynök 

Bt-dossziéja az 1956-os forradalom során megsemmisült, a néhány megmaradt 

dokumentumot az új Bt-dossziéban helyezték el.

1952 1964 Olaszország

279. Bt-900 "Szilárd Boldizsár" Z-1799/59 1957-1964 A belgrádi magyar követség harmadtitkárát 1959-ben szervezte be a BM II/3-H 

alosztálya követségi elhárítási feladatokra.  A titkos munkatárs 1963-ban hazatért, s a 

BM III/I-1-i alosztálya még ugyanabban az évben kizárta a hálózatból.

1959 1964 Jugoszlávia

Bt-901 "Hortobágyi" H-22443 1961-1964 "Hortobágyi" fedőnevű titkos munkatárs 1957-től 1963-ig Jugoszláviában a Csepel 

Autógyár képviseletében a belgrádi MOGÜRT-szerviznél dolgozott. 1959-ben 

szervezték be az autógyár és a jugoszláv DINARA Külkereskedelmi Vállalat 

munkatársainak megfigyelésére, valamint a jugoszláv elhárítás feltérképezésére. 1961-

ben a belgrádi rezidenturához helyezték át. BM II/3-a.

1961 1964 Jugoszlávia

Bt-902 "Dákay" H-49779 1966-1974 A Szövosz többnyelvű (orosz, német, francia, angol) fordítóját 1967-ben szervezte be a 

BRFK III/II-A alosztálya, 1969-től a BRFK III/I. alosztálya foglalkoztatta, rendszeres 

nyugati utazásai során különböző "tanulmányozó" feladatokat látott el. 1974-ben 

kizárták a hálózatból.

1971 1974 Svájc

Bt-903 "Bárány" Z-157 1959-1964; 

1969-1975

"Bárány" 1959-1960-ban a Tel Aviv-i kereskedelmi kirendeltség ideiglenes vezetője volt, 

kiküldetése előtt szervezte be BM II/3. osztálya hírszerző munkára. Aktív operatív 

kapcsolatot alig tartottak vele, 1964-ben kizárták a hálózatból, de a tényt nem közölték 

vele.

1959.03.30 1964.01.15 Izrael

280. Bt-904/3 "Hajas Béla" 10-69418/3 1957-1964 A Jugoszláviába telepített "Hajas Béla" fedőnevű ügynökkel, valamint magyarországi 

családjával kapcsolatos iratok.

1958 1964 Mo., Jugoszlávia
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Bt-905 "Temesi Béla" Z-085 1958-1975 BM III/I-3-j alosztály.

"Temesi Bélát", a Marx Károly Közgazdasági Egyetem tanársegédjét a BM II/3. 

Osztálya szervezte be levélcím-tulajdonosnak 1958-ban. 

1960-ban a NIKEX vállalat alkalmazásában a berlini magyar külkereskedelmi 

kirendeltségre helyezték. 1964-ben tért haza, a Külkereskedelmi Minisztériumban 

helyezkedett el közgazdászként. 1969-ben Párizsba helyezték. Feladata kapcsolatok 

építése, tippkutatás lett volna, azonban csak elméleti munkát végzett (tanulmányokat írt 

Franciaország gazdaságpolitikájáról). 1975-ben a BM III/I-14. Osztály átadta a BM III/II-

7-a alosztálynak. Még 1975-ben kizárták a hálózatból, mert az MSZMP KB 

Gazdaságpolitikai Osztályához került. 

1970 1975 Magyarország, 

Franciaország, 

NSZK, NDK

Bt-907 "Molnár" Z-680 1963-1964  Egy korábban már foglalkoztatott  operaházi énekesnő meghiúsult beszervezési 

kísérlete.

1964 1964 Mo.

Bt-909/1 "Netter André" 

("Rónai", Nissen 

Jack")

10-69633/55 1954-1958 BM II/5. Osztály. "Rónai" fedőnevű ügynököt, az 1930-as években betöréses lopásért 4 

alkalommal is börtönbüntetésre ítélt közismert "úri bűnözőt" már 1946-tól besúgóként 

foglalkoztatta a BRFK betörési csoportja, majd a Központi Főcsoport. Tartótisztjei 

szerint rendkívül sikeresen leplezett le kasszafúrókat. 

1954-ben két volt rendőrtiszttel zsarolási ügybe keveredett. A BM Budapesti Főosztály 

Bűnüldözési és Körözési Osztály Betörési Alosztálya ennek alapján szervezte be 1955-

ben "Rónai" fedőnéven. Sikeres munkája eredményeként több bűnszövetkezetet is 

lelepleztek.

1955-ben tartását átvette a BM II/5. Osztály és 3 hónapos hírszerzési kiképzésben 

részesítették, hogy Ausztriába telepítsék. Erre nem került sor: "Rónait" a Budapesti 

Főosztály Betörési Alosztálya 1956. június 20-án letartóztatta. A Fővárosi Bíróság 1956. 

szeptemberében 1954 és 1956 között elkövetett 14 rendbeli betöréses lopás vádjával, 

melyek során összesen kb. 200.000 Ft értékben vagyontárgyakat és készpénzt lopott 

el, 7 és fél év börtönbüntetésre ítélte.

1956. október 30-án forradalmárok szabadították ki a Markó utcai fogházból. 1956. 

novemberének elején ismét ügynöki munkára jelentkezett, egy speciális ügynöki 

csoport tagja lett.  

A BV. Országos Parancsnoksága büntetés megszakítást biztosított részére 1957. 

december 31-ig

1955 1963 Magyarország Budapest

281. Bt-909/2 "Netter André" 

(Nissen Jack")

10-69633/55 1958-1960 BM Politikai Nyomozó Főosztály III/5. Osztály, BM II/3-b alosztály. "Rónai" fedőnevű 

ügynököt 1958-ban átvette a BM II/3-5 alosztálya, és 1958. márciusában Ausztriába 

telepítették "Netter André" fedőnéven. Feladata Ábrányi Aurél megfigyelése volt.

A dosszié jelentős része az ügynök széleskörű családi -és anyagi problémáiról szól. 

"Netter André" számtalan hosszú jelentést írt sérelmeiről, a kapcsolattartó tisztekkel 

való rossz viszonyáról.

1955 1963 Ausztria, 

Magyarország

Bécs
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Bt-909/3 "Netter André" 10-69633/55 1960-1962 BM II/3-b alosztály, BM III/I-3-d alosztály. Az 1958-ban Ausztriába telepített "Netter 

André" fedőnevű ügynök feladata a bécsi magyar emigráció - főleg egyházi személyek -  

megfigyelése, titkos házkutatásokban való részvétel, dokumentumok szerzése, 

ügynökök illegális, esetenként erőszakos hazahozatala volt.

"Netter" továbbra is családi és egzisztenciális problémákkal küzdött, és sérelmezte azt 

is, hogy az állambiztonsági szervek nem adnak neki megfelelő feladatot. Minderről 230 

oldalon számolt be. 

1961-ben konspirációs okokból "Nissen Jack"-re változtatták fedőnevét. 

1961. novemberében lebukott, lopásért letartóztatta a bécsi rendőrség. 5 hónapra 

ítélték.

1955 1964 Ausztria, 

Magyarország

Bécs

282. Bt-909/4 "Netter André" 

("Nissen Jack")

10-69633/55 1957-1965 BM III/I-d. alosztály. "Nissen Jack" fedőnevű ügynököt a bécsi rendőrség 1962-ben 

lopás vádjával letartóztatta, s 5 hónapi fogság után rendőri felügyelet mellett helyezte 

szabadlábra. A lebukott ügynököt 1963. januárjában illegálisan hozta haza a III/I. 

Csoportfőnökség. Közbenjárásukra "Nissen" az Elnöki Tanácstól egyéni kegyelemben 

részesült (1956. szeptemberében lopás vádjával 7 és fél évre ítélték). 

Operatív lehetőségei megszűntével 1963. júliusában kizárták a hálózatból.

1963. novemberében hamis útlevéllel Ausztriába disszidált. 

A dossziéban az ügynök 1958 és 1963 közötti ausztriai tevékenységével kapcsolatos 

jelentések is vannak.

1955 1965 Ausztria, 

Magyarország

Bécs

Bt-909/5 "Netter André" 10-69633/55 1969-1979 BM III/I-2-e alosztály. "Netter" fedőnevű, kizárt ügynök 1963-ban Ausztriába disszidált. 

A BM III/I-2. Osztálya 1969-ben vette fel újra a kapcsolatot vele egy osztrák kereskedő 

lakásán tartandó titkos házkutatás végrehajtása céljából. 1971-ben kizárták a 

hálózatból. A dosszié jórészt "Netter" családi problémáiról szóló jelentéseket tartalmaz.

1970 1971 Ausztria, 

Magyarország

Bécs

Bt-910/2 "Katona Kálmán" 

"Taverna"

10-69604 1955-1958; 

1963-1964

"Taverna" kompromittálásával kapcsolatos iratok. A célszemély 1956 előtt kisgazda 

poltikus volt, később hálózati személy, aki a forradalom után disszidált.

1955 1964 Ausztria, Mo.

283. Bt-910/3 "Katona Kálmán" 

"Taverna"

10-69604 1966-1972 "Taverna" kompromittálásával kapcsolatos iratok. Itthon élő édesapjának zaklatását is 

tervbe vették. A célszemély 1956 előtt kiskazda poltikus volt, később hálózati személy, 

aki a forradalom után disszidált. 

1955 1964 USA, Ausztria, 

Mo.

Bt-911 "Charles" Z-1150 1968-1972; 

1981-1986

"Charles" fedőnevű titkos munkatárs az ottawai követségen dolgozott hivatalsegédként. 1968 1969 Mo., Kanada, 

Csehszlovákia

Bt-912 "Miskolci Béla" Z-668 1963-1967 "Miskolci Bélát", a Belkereskedelmi Minisztérium műszaki főelőadóját a BM III/I-1-i 

alosztály szervezte be levélcím-tulajdonosnak 1963-ban. 1964-ben átvette a BM III/I-1-a 

alosztály, amely 1967-ben egy, a címet használó  dekonspirálódott ügynök miatt zárta 

ki a hálózatból.

1964 1967 Magyarország
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284. Bt-913 "Palmer" 10-69627/55 1950-1979 BM III/I-2-c alosztály

"Palmer" fedőnevű hálózati személy, soproni lakos ellen embercsempészés vádjával az 

ÁVH soproni kapitánysága őrizetbevételi parancsot adott ki 1948. decemberében. 

Megszökött és Burgenlandban telepedett le. Nagy mennyiségű pénz-, illetve 

pénzesutalványok Magyarországra csempészésével foglalkozott. 1955-ben a bécsi 

szovjet rezidentúta szervezte be "Kovács" fedőnéven, majd tudta nélkül átadta a 

magyar állambiztonsági szerveknek. 1956-ban felszámolták azt az illegális csatornát, 

amelyen keresztül az ügynök közvetítésével többek között ismert emigráns politikusok 

pénzt juttattak Magyarországra, így "Kovács" anyagilag tönkrement és megszakította a 

kapcsolatot a magyar állambiztonsági szervekkel. Később a határ közelében 

benzinkutat és éttermet nyitott. 1963-ban vette fel vele a kapcsolatot a BM III/I-2. 

Osztálya, s "Palmer" fedőnéven szervezték be újra. 1964-ben kiderült, hogy ismét 

csempészést folytat. Egy magyarországi útja alkalmával letartóztatták, a Fővárosi 

Bíróság 2 évre ítélte, ennek letöltése után pedig kiutasították az országból. A hálózatból 

1964-ben zárták ki.

1962 1967 Ausztria, 

Magyarország

Bt-914 "Dongó" Z-829 1965-1967 "Dongó" fedőnevű titkos munkatársat egy Bécsben élő magyar ügynök, valamint egy 

párizsi magyar emigráns kapcsán használták fel.

1965 1967 Ausztria, Mo.

285. Bt-915/1 "John Collins" Z-483 1958-1964 BM III/I-c alosztály Rezső, majd "Collins" fedőnevű ügynök Ludovika Akadémiát 

végzett. Részt vett a II. világháborúban, 1946-tól a magyar Hazahozatali 

Kormánybiztosság képviselője volt Regensburgban. 1948-ban tért haza. 1949-ben 

letartóztatták és az ÁVH Kaponapolitikai Osztálya "Rezső" fedőnéven szervezte be. 

1949-ben Münchenbe telepítették, ahol a Magyar Menekültügyi Iroda munkatársa, majd 

vezetője lett. Feladata a magyar emigráció megfigyelése mellett katonai adatok 

beszerzése volt. 1956. októberétől megszakadt vele a kapcsolat, amelyet a BM II/3-c 

alosztály 1961-ben vett fel vele újra. Ekkor kapta a "John Collins" fedőnevet. Fő 

feladata ekkor az "Erős" fedőnéven nyilvántartott kémcsoport megfigyelése volt

1961 1967 NSZK, 

Magyarország

München

Bt-915/2 "John Collins" Z-483 1960-1967 "Collins" fedőnevű ügynökkel 1961-ben ismét megszakadt a kapcsolat, amelyet a BM 

III/I-c alosztály 1963-ban vett fel vele újra. A müncheni Magyar Menekültügyi Iroda 

vezetőjeként feladata az emigráns csoportok megfigyelése mellett továbbra is 

ellenséges hírszerző szervek tevékenységének federítése, katonai adatok szerzése 

volt. 1965-ben akarata ellenére hazatelepítették. A III/I. Csoportfőnökség vezetőiben 

felmerült, hogy propagandacéllal filmet forgatnak vele - a forgatókönyv is benne van a 

dossziéban -, ez végül nem valósult meg. 1966. januárjában államtitkoksértés vádjával 

letartóztatták, 1966. márciusában szabadon bocsátották. A hálózatból kizárták. A 

dossziéban ekkor írt önvallomásai is benne vannak.

1966 1967 Magyarország, 

NSZK

München

286. Bt-915/3 "John Collins" Z-483 1966-1967 BM III/I-c alosztály

"Collins" fedőnevű ügynököt akarata ellenére 1965-ben hazatelepítették az NSZK-ból. 

1966. januárjában államtitkoksértés vádjával letartóztatták. Ekkor tett önvallomásai (190 

oldal) benne vannak a dossziéban. Ezek az ügynöki tevékenységéről, a Szabad Európa 

Rádióról, az NSZK hírszerző szerveiről, a magyar emigráció tagjainak tevékenységéről 

szólnak. A nyomozást megszüntették, és 1966. márciusában szabadon bocsátották 

"Collins"-t. Kérelme ellenére nem engedték vissza az NSZK-ba.

1966 1967 Magyarország, 

NSZK
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Bt-915/4 "John Collins" Z-483 1966-1967 BM III/I-c. alosztály

Az 1965-ben akarata ellenére hazatelepített "Collins" fedőnevű ügynököt 1966. 

januárjában államtitoksértés vádjával letartóztatták. A dossziéban a nyomozás 

vizsgálati iratai, a rá vonatkozó tanúkihallgatási jegyzőkönyvek vannak. Miután nem 

született terhelő vallomás tevékenységére vonatkozóan, "Collinst" 1966. márciusában 

szabadon bocsátották. Kérelmei ellenére az NSZK-ba nem engedték ki. 1967. április 4-

én disszidálást kísérelt meg, a határőrök Szentpéterfa község közelében elfogták. A 

helyszínen öngyilkos lett és meghalt.

1966 1967 Magyarország

Bt-915/4 1. 

sz. 

melléklete

Maros Tivadar III/e. 

rendszabály anyag, 

tanúkihallgatási 

jegyzőkönyvek, 

jelentések

Z-483 1966 BM III/V-1-a.

Az 1965-ben akarata ellenére hazatelepített "Collins" fedőnevű ügynököt 1966. 

januárjában államtitoksértés vádjával letartóztatták. 

A dossziéban 1966. január 21. és 1966. szeptember 14. közötti telefon- és 

lakáslehallgatási jehyzőkönyvek, valamint a nyomozás során keletkezett rá vonatkozó 

tanúvallomási jegyzőkönyvek vannak. 

1966 1966 Magyarország

287. Bt-916/1 "Bánkuti" H-16021/1 1957-1975 "Bányai", később "Bánkuti" 1946-tól 1957-ig a politikai rendőrségnél szolgált. Fegyelmi 

úton történt elbocsátása után belügyi javaslatra az IBUSZ-hoz került. 1957 

decemberétől 1960-ig "Bakonyi" ill. "Bányai" fedőnéven rezidensként, majd 1961-es 

osztályvezetővé történt kinevezésétől kezdve informátorként foglalkozatták. 1964-65-ig 

az IBUSZ kelet-berlini, majd 1965-68-ig a stockholmi képviseletének vezetője volt. 1969-

től a Magyar Rádió és Televízió Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának a vezetője, 

ebben az időben a Press Rezidentura foglalkoztatta. 1970-től "Bánkuti" fedőnéven 

szerepelt. 1973-tól az Országos Idegenforgalmi Tanács titkára volt. 1975-ben 

előrehaladott életkorára és korlátolt hírszerző lehetőségei miatt irattárazták operatív 

anyagát és a későbbiekben társadalmi kapcsolatként kívánták kezelni (ld. II. kötet).  A 

kötet 1969-es lezárásáig csak a "Bányai" fedőnév fordult elő, a "Bánkuti" fedőnév 

kizárólag az 1975-ös irattárba helyezéskor készült zárólapon szerepel.

1970 1975.07.23 Mo., Svédország, 

NDK, NSZK

Budapest, 

Berlin (NDK), 

Stockholm

Bt-916/2 "Bánkúti" H-16021/2 1969-1979 "Bányai" (később "Bánkuti")1946-tól 1957-ig a politikai rendőrségnél szolgált. Fegyelmi 

úton történt elbocsátása után belügyi javaslatra az IBUSZ-hoz került. 1957. 

decemberétől 1960-ig "Bakonyi" ill. "Bányai" fedőnéven rezidensként, majd 1961-es 

osztályvezetővé történt kinevezésétől kezdve informátorként foglalkozatták. 1964-65-ig 

az IBUSZ kelet-berlini, majd 1965-68-ig a stockholmi képviseletének vezetője volt. 1969-

től a Magyar Rádió és Televízió Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának a vezetője, 

ebben az időben a Press Rezidentura foglalkoztatta. 1970-től "Bánkuti" fedőnéven 

szerepelt. 1973-tól az Országos Idegenforgalmi Tanács titkára volt. 1975-ben 

előrehaladott életkorára és korlátolt hírszerző lehetőségei miatt irattárazták operatív 

anyagát, és a későbbiekben társadalmi kapcsolatként kívánták kezelni. A kötetben 

ismét előkerül a korábbi "Bányai" fedőnév (69-70.).

1969 1975.06.23 Mo., Svédo., NDK Budapest, 

Berlin (NDK), 

Stockholm

Bt-917/2 "Kátai Balázs", 

"Kurt Nikolai"

31-6113 1957-1960 "Mohai", illetve "Kátai" és "Kurt Nikolai" fedőnevű ügynököt először Farkas Vladimir 

képezte ki és telepítette ki Jugoszláviába. 1953. december 26-tól az ÁVH havi 2000 Ft-

ot utalt a takarékszámlájára. 1956. júniusig internálótáborban volt, majd 

Franciaországba került, ahol az emigráció tagjairól jelentett. Feladata ekkor elsősorban 

az volt, hogy a Magyar Nemzeti Bizottmány müködéséről és vezető tagjairól, egyben 

személyes barátairól jelentsen.

1950.07.30 1967.06.26 Mo., Fro., 

Jugoszlávia
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288. Bt-917/3 "Kátai Balázs", 

"Kurt Nikolai"

31-6113 1960-1962 "Mohai", később "Kátai", illetve "Kurt Nikolai" fedőnevű ügynököt 1956-tól a 

Franciaországban élő magyar emigránsok megfigyelésére küldték ki. Feladata 

elsősorban az volt, hogy a Magyar Nemzeti Bizottmány müködéséről és vezető 

tagjairól, egyben személyes barátairól jelentsen.

1950 1967 Ausztria, Mo., 

Fro., ,NSZK

Bt-917/4 "Kátai Balázs", 

"Kurt Nikolai"

31-6113 1962-1967 "Mohai", később "Kátai", illetve "Kurt Nikolai" fedőnevű ügynököt 1956-tól a 

Franciaországban élő magyar emigránsok megfigyelésére küldték ki. Feladata 

elsősorban az volt, hogy a Magyar Nemzeti Bizottmány müködéséről és vezető 

tagjairól, egyben személyes barátairól jelentsen.

1962 1967 Ausztria, Mo., 

Fro.

Bt-917/5 "Kátai Balázs", 

"Kurt Nikolai"

31-6113 1961-1978 A Franciaországban élő "Nikolai Kurt" fedőnevű ügynök foglalkoztatásával, majd 1967-

es kizárásával kapcsolatos iratok. BM III/I-3.

1950 1967 Mo., Fro.

289. Bt-918/2 "Fürjes Júlia" 10-63747/2 1959-1967; 

1972

"Fürjes Júlia" fedőnevű levélcímtulajdonos iratai. 1955 1967 Magyarország Budapest

Bt-919/1 "Orton" Z-617/1 1962-1967 "Orton" fedőnevű ügynök 1957-ben disszidált. Bécsben elvégezte a Képzőművészeti 

Egyetemet. 1962-ben jelezte hazatérési szándékát, amit a magyar állambiztonsági 

szervek csak annak fejében engedélyeztek, ha vállalva velük az együttműködést még 

évekig Bécsben marad és jelentéseket ad bécsi magyar emigránsokról. A bécsi magyar 

rezidentúra célja egy "Portások" fedőnevű különleges ügynökcsoport felállítása volt, 

melynek "Orton" is tagja lett volna. Végül elálltak ettől és 1966-ban engedélyezték 

hazatérését. Ezt követően itthon foglalkoztatták: rendszeresen fogadott külföldről 

érkező futárokat és tartotta a kapcsolatot a trockista Organisation Communiste 

Internationaliste magyar tagszervezetével, a Magyar Forradalmi Szocialisták 

Szövetségével, akiket a magyar állambiztonsági szervek "Szajnaparti Gézengúzok" 

fedőnéven tartottak nyilván. "Orton" 1972-ben Jugoszlávián keresztül disszidált, az 

NSZK-ban telepedett le.

1963 1967 Ausztria

Bt-919/2 "Orton" Z-617/2 1965-1975; 

1981

"Orton" fedőnevű ügynök 1957-ben disszidált. Bécsben elvégezte a Képzőművészeti 

Egyetemet. 1962-ben jelezte hazatérési szándékát, amit a magyar állambiztonsági 

szervek csak annak fejében engedélyeztek, ha vállalva velük az együttműködést még 

évekig Bécsben marad és jelentéseket ad bécsi magyar emigránsokról. A bécsi magyar 

rezidentúra célja egy "Portások" fedőnevű különleges ügynökcsoport felállítása volt, 

melynek "Orton" is tagja lett volna. Végül elálltak ettől és 1966-ban engedélyezték 

hazatérését. Ezt követően itthon foglalkoztatták: rendszeresen fogadott külföldről 

érkező futárokat és tartotta a kapcsolatot a trockista Organisation Communiste 

Internationaliste magyar tagszervezetével, a Magyar Forradalmi Szocialisták 

Szövetségével, akiket a magyar állambiztonsági szervek "Szajnaparti Gézengúzok" 

fedőnéven tartottak nyilván. "Orton" 1972-ben Jugoszlávián keresztül disszidált, az 

NSZK-ban telepedett le. A dosszié az ügynök 1981-es kizárásával zárul.

1970 1981 Ausztria, 

Magyarország, 

Franciaország, 

Jugoszlávia, 

Német Szövetségi 

Köztársaság

3.2.1. Bt-dossziék   (1902) 1945-1990 (2003) 97/177



R.e. 

(d.)
Ikt. sz. Tárgy

Nyitó 

/Hálózati/ 

szám

Irat évköre Kivonat Ország Település
Dosszié nyitása-

zárása

290. Bt-920 "Molnár Ilona" H-8420 1955-1967 "Molnár Ilona" fedőnevű ügynök a United Press (UP), férje az Associated Press (AP) 

magyarországi tudósítója volt 1949-től 1955-ig. 1955-ben mindkettejüket letartóztatták, 

a Legfelsőbb Bíróság "Molnár Ilonát" 3 évi börtönbüntetésre ítélte kémkedés vádjával. A 

börtönben fogdaügynökként alkalmazták, majd őszinte beismerő vallomására és két 

kiskorú gyermekére hivatkozva 1956. áprilisában szabadon bocsájtották. Ekkor 

szervezte be a BM I. Főosztály 1/a alosztálya. Feladata az amerikai nagykövetség 

alkalmazottainak megfigyelése volt. Hamarosan férjét is szabadon engedték, és 1957. 

elején kivándorló útlevéllel az USÁ-ba utaztak, Washingtonban telepedtek le. Noha a 

BM III/I-1-a alosztály 1963-tól foglakozott az ügynökkel, a kapcsolatfelvétel nem történt 

meg, mert elsősorban férje ügynöki tevékenységére koncentráltak. 1967-ben javaslatot 

tettek kizárására is

1962 1967 Magyarország, 

USA

Bt-921/2 "Szász" H-23315/2 1959-1967 "Vig József" fedőnevű informátor feladata Babity Alajos állítólagos volt UDB-ügynök 

megfigyelése volt.  "Szász" fedőnévent szervezték be újra, 1954 és 1958 között az 

ankarai, 1961 és 1965 között a Rio de Janeiro-i Magyar Nagykövetségen dolgozott 

hivatalsegédként. 

1961 1965 Mo., Brazília

291. Bt-922/1 "Normandy" Z-560/62 1960-1963 BM II/3-a alosztály

"Normandy" fedőnevű ügynök 1935-től Nagy-Britanniában élt, Cambridge-ben végezte 

közgazdasági egyetemi tanulmányait. 1960. őszétől a London School of Economics 

tanszékvezető tanára volt. Szakterülete az elmaradott, gyarmati országok gazdasági-

politikai életének elemzése volt. Hivatalosan 1962-ben szervezték be, de már 1960-tól 

adott jelentéseket Nagy-Britannia, az USA, NATO-tagállamok gazdasági-politikai 

viszonyairól, céljaikról, dél-ázsiai, afrikai országok gazdasági helyzetéről,valamint 

gyarmatpolitikával foglalkozó brit intézmények, hivatalok tevékenységéről.

1962 1967 Magyarország, 

Nagy-Britannia

Bt-922/2 "Normandy" Z-560 1964-1967 BM III/I-b.

"Normandy" fedőnevű ügynök a London School of Economics tanszékvezető tanára 

volt. Elsősorban elméleti jellegű, gazdaságpolitikai témájú jelentéseket adott. 1963-tól 

pihentették, 1965-ben vették fel vele újra a kapcsolatot, tartótisztje Szabó László 

"hazaárulása" miatt azonban dekonspirálódhatott, így 1967-ben kizárták a hálózatból.

1962 1967 Magyarország, 

Nagy-Britannia

Bt-922/2 1. 

sz. 

melléklete

"Normandy" Z-560 A doboz 2 könyvet tartalmaz:

P. T. Bauer-B. S. Yamey: The Economics of Under-developed Countries. Cambridge 

Economic Handbooks. Nisbet-Cambridge University Press (1. kiadás 1957-ben)

P. T. Bauer: Indian Policy and Development. George Allen and Unwin Ltd., London, 

1961.

Nagy-Britannia

292. Bt-923 "Micskey" Z-971 1948-1950; 

1961; 1966-

1967

"Micskey" 1922-től katonatiszt volt. 1946-ban angol hadifogságból tért haza. 1953-ban 

B-listázták. 1948-ban szervezték be Szegeden. Később a Mátyás-pincében 

rendszeresen összegyűlő volt katonatisztek megfigyelése volt a feladata.

1967 1967 Magyarország Szeged, 

Budapest

Bt-924 "Gallant" meghiúsult 

ügyn.

Z-1000/67 1966-1967 BM III/I-1-b alosztály

"Gallant" fedőnevű célszemély a BBC magyar osztályának vezetője volt. 1967-ben 

Magyarországra utazott, ekkor próbálta meg pressziós alapon beszervezni a BM III/I-1-

b alosztály. Az együttműködést nem vállalta. 1967-ben ügyét lezárták.

1967 1967 Magyarorzság, 

Nagy-Britannia

Bt-924 1. 

sz. 

melléklete

"Gallant" és 

"Mendelényi"

Z-1000/67 2 db. hangszalag és 2 tekercs film. Nem kutatható!
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293. Bt-925 "Aradi" Z-129 1958-1969; 

1972-1976

"Aradi" fedőnevű ügynök bölcsészdoktor, nyelvtanár és egyetemi oktató volt előbb az 

Idegennyelvi Főiskolán, majd az ELTE BTK-n, végül 1966-tól a Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékén. 1958-ban lépett 

külügyi szolgálatba. 1959-1961 között követségi tanácsos Londonban, 1961-1966 

között pedig a párizsi Magyar Intézet vezetője volt. 1958. október 11-én elvi alapon 

szervezte be a hírszerzés titkos munkatársnak külföldi kiküldetésére tekintettel. 

Operatív hálózati munkáját itthoni tartói nem minősítették túlságosan eredményesnek, 

hazatérése után nem sokkal (1967. augusztus 5-i hatállyal) a hálózatból ki is zárták. 

 1967 Mo., Nagy-

Britannia, Fro. 

Bt-926 "Pálmai" Z-835 1961-1981 BM III/I-a alosztály.

"Pálmai" újságíró, a Népsport, a Képes Sport, a Magyar Rádió, később a Ludas Matyi  

munkatársa volt. 1962-től társadalmi kapcsolatként foglalkoztatta a BM II/3-c alosztály. 

Feladata elsősorban külföldi sportújságírók ellenőrzése volt. 1965-benszervezte be 

hivatalosan a BM III/I-1-a alosztály hazafias alapon. Feladata titkos munkatársként is 

hasonló volt. Miután úgy tűnt, hogy a MUOSZ-nál fog dolgozni, "Pálmait" 1968-ban 

átvette a "Press" rezidentúra. Ez nem történt meg, ezért 1970-től pihentették. 1972-ben, 

a müncheni olimpia idején újra foglalkoztatta a BM III/III-4. Osztály. 1981-ben zárták ki 

a hálózatból.

1965 1971 Magyarország

Bt-928 "Mohos" Z-2024 1970-1981 "Mohos" fedőnevű titkos munkatárs beszervezési dossziéja. A TESCO Külkereskedelmi 

Vállalatnál dolgozott titkárnőként, és bevonták a "Market" fedőnevű rezidentura 

bizalmas anyagainak gépelésébe, ezért szervezték be 1972-ben. 1974-től pihentették. 

BM III/I-11.

1972 1974 Magyarország

294. Bt-929/1 "Lázár Andor", 

"Lahousse"

Z-045/57 1957-1967 BM III/2.

"Lázár Andor", majd  "Lahousse" fedőnevű ügynök Szovjetunióban végzett kohómérnök 

1957. január 20-án disszidálást kísérelt meg. A Szombathelyi Határőrség elfogta, az 

ottani Hazatelepítési Központban a BM III/2. Osztály operatív tisztje be is szervezte, és 

már 1957. január 27-én Ausztriába telepítették. "Lázár" Izraelben telepedett le. 

Budapesti levelezőcímre küldte jelentéseit, személyesen nem vették fel vele a 

kapcsolatot. Így az ügynök "leszakadt". 1962-ben kísérelték meg újra felvenni az akkor 

már "Lahousse" fedőnéven nyilvántartott ügynökkel a kapcsolatot. Végül mégis elálltak 

ettől. 1967-ben pedig, a Magyarország és Izrael közötti diplomáciai kapcsolatok 

megszakadásával "Lahousse"-t kizárták a hálózatból. 

1957 1967 Magyarország, 

Izrael

Bt-931 "Verdon" Z-1059 1966-1968 BM III/I-1-b alosztály

"Verdon" fedőnevű ügynök ("Hosszú" fedőnevű célszemély") bolíviai diplomata, 1964-től 

a bécsi Nemzetközi Atomügynökség mellett működő bolíviai atommisszió tagja volt. 

1966-tól nagy mennyiségben csempészett be értékes órákat Magyarországra. Ezt 

azonban a III/II. Csoportfőnökség ausztriai és magyarországi ügynökhálózatán 

keresztül tette. Így 1967. decemberében őrizetbe vették. Bírósági eljárással fenyegetve 

szervezte be a BM III/I-1-b alosztály. Később megtagadta az együttműködést, így 1968. 

áprilisában kizárták a hálózatból.

1968 1968 Magyarország, 

Ausztria,Bolívia
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Bt-931 1. 

sz. 

melléklete

"Verdon", "Hosszú" 

4. sz. jelentéséhez. 

(1967. szeptember 

3-án készült)

Z-1059 1967-1967 Filmfelvétel.

"Verdon" fedőnevű ügynök ("Hosszú" fedőnevű célszemély) Bécsben élő bolív 

diplomata 1966-tól nagy mennyiségben csempészett be értékes órákat 

Magyarországra. Ezt azonban a III/II. Csoportfőnökség ausztriai és magyarországi 

ügynökhálózatán keresztül tette. 

1967. szeptemberi útja alkalmával ezt dokumentálták is: a Bt-931 számú dosszié 87. 

oldalán lévő feljegyzés szerint a filmfelvételen az látható, amikor "Hosszú" a 

csempészáru átadása céljából felkeresi a Budapest, Sziget utca 34. számú házat.

1967 1967 Magyarország

295. Bt-932 "Fordító" 10-68740 1963-1967 BM III/I-4-h

"Fordító" fedőnevű titkos munkatárs a Lenin Intézet elvégzése után az intézetben 

működő politikai gazdaságtan tanszék tanársegédjeként dolgozott, majd 1957-ben 

külkereskedőként a Chemolimpex Vállalatnál helyezkedett el. Bár 1953-tól 

kapcsolatban állt az állambiztonsági szervekkel, hivatalosan a BM III/II-3-a alosztálya 

szervezte be 1963-ban. Ekkor helyezték ki a római magyar nagykövetségre, 

adminisztratív munkakörbe. Munkájával elégedetlenek voltak, ezért 1966-ban 

hazarendelték, "Fordító" azonban disszidált. 1967-ben a BM III/I-4-h alosztály zárta ki a 

hálózatból.

1964 1967 Magyarország, 

Olaszország

Bt-935 "Kovács Ibolya" Z-732 1963-1967 "Kovács Ibolya" 1963-tól az Idegenforgalmi Hivatal alkalmazottjaként hosztesszként 

dolgozott a Margitszigeti Nagyszállóban. 1964-ben szervezték be, amikor a Bécsi 

Tudományegyetemen megkezdte szociológiai tanulmányait. 1967-ben kizárták a 

hálózatból.

1964 1967 Ausztria

296. Bt-936 Servans J. 

("Kemény")

Z-103/58 1957-1967 "Kemény", majd "Servans" fedőnevű ügynök atomfizikus, a Központi Fizikai 

Kutatóintézet munkatársa volt. 1956-ban Izraelbe disszidált, majd 1961-től Rómában élt 

1958 1967 Magyarország, 

Olaszország, Bt-937/1 "Bánhegyi Károly" H-26478/1 1960-1967 "Bánhegyi Károly" fedőnevű ügynököt először a Ferencváros labdarúgócsapata 

szurkolói kapcsán, majd az NSZK-ban élő volt hadifogoly társai megfigyelése kapcsán 

foglalkoztatták.

1960 1967 Ausztria, Mo., 

NSZK

297. Bt-937/2 "Bánhegyi Károly" H-26478/2 1966-1967; 

1973

"Bánhegyi Károly" fedőnevű ügynököt először a Ferencváros labdarúgócsapata 

szurkolói kapcsán, majd az NSZK-ban élő volt hadifogoly társai megfigyelése kapcsán 

foglalkoztatták.

1960 1967 Ausztria, Mo., 

NSZK

Bt-938 "Páfrány" Z-842 1965-1967 "Páfrány" fedőnevű ügynököt, aki a martonvásári Mezőgazdasági Kutató Intézetben volt 

könyvtáros, a leuveni jezsuita egyetem ügyében akarták foglalkoztatni.

1965 1967 Belgium, Mo.

Bt-939 "Balogh Dénes" Z-624 1957-1967 "Balogh Dénes"  1953 és 1956 között a BRFK informátora volt, majd 1963-ban a 

hírszerzés levélcímtulajdonosként foglalkoztatta.

1963 1967 USA, Mo.
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Bt-940/2  "Leitner Franz" 

("Ottó") ("Lőcsei 

Béla")

10-69102/2 1957-1963 "Ottó", később "Lőcsei Béla", végül "Franz Leitner" a II. világháború után önként 

ajánlotta fel szolgálatait a politikai rendőrségnek. 1951-ben a Grősz-ügyben  mint 

horthysta ügynök merült fel, ezért 1951-53-ig internálták és hálózati személyként 

foglalkoztatták. 1953-tól a BM II/3-d alosztálya a belső reakció vonalán foglalkoztatta. A 

BM II/3-5. alosztálya 1957-ben vette fel vele a kapcsolatot, és az emigráns körökbeli 

ismeretsége miatt Ausztrián keresztül Franciaországba telepítette a párizsi Szabad 

Európa Rádió, valamint a Magyar Bizottság vonalán titkos híranyagok szerzésére. A 

párizsi rezidentúra égisze alatt adatokat gyűjtött a jobboldali emigrációról, az Irodalmi 

Újságról, annak munkatársairól. Ellenőrizte a Katolikus Missziót, feltérképezte annak 

látogatóit. Jelentéseket adott az Magyar Harcosok Bajtársi Közössége, a Magyar Írók 

Szövetsége Külföldön és az Magyar Szabadságharcosok Szövetsége nevű szervezetek 

tevékenységéről, valamint Auer Pál köréről. 1960 júniusától a BM II/3-b alosztálya 

"Lőcsei Béla", majd 1961 novemberétől "Leitner Franz" fedőnéven foglalkoztatta. 

Tervezték egy esetleges rendkívüli helyzetre  való kiképzését is. (M3-as terv: harmadik 

világháború.)

1957.04.30 1967.09.18 Mo., Fro. Párizs

298. Bt-940/3 "Leitner Franz" 10-69102/3 1962-1967 "Ottó", később "Lőcsei Béla", végül "Franz Leitner" a II. világháború után önként 

ajánlotta fel szolgálatait a politikai rendőrségnek. 1951-ben a Grősz-ügyben  mint 

horthysta ügynök merült fel, ezért 1951-53-ig internálták és hálózati személyként 

foglalkoztatták. 1953-tól a BM II/3-d alosztálya a belső reakció vonalán foglalkoztatta. A 

BM II/3-5. alosztálya 1957-ben vette fel vele a kapcsolatot, és az emigráns körökbeli 

ismeretsége miatt Ausztrián keresztül Franciaországba telepítette a párizsi Szabad 

Európa Rádió, valamint a Magyar Bizottság vonalán titkos híranyagok szerzésére. A 

párizsi rezidentúra égisze alatt adatokat gyűjtött a jobboldali emigrációról, az Irodalmi 

Újságról, annak munkatársairól. Ellenőrizte a Katolikus Missziót, feltérképezte annak 

látogatóit. Jelentéseket adott az Magyar Harcosok Bajtársi Közössége, a Magyar Írók 

Szövetsége Külföldön és az Magyar Szabadságharcosok Szövetsége nevű szervezetek 

tevékenységéről, valamint Auer Pál köréről. 1960 júniusától a BM II/3-b alosztálya 

"Lőcsei Béla", majd 1961 novemberétől "Leitner Franz" fedőnéven foglalkoztatta. 

Tervezték egy esetleges rendkívüli helyzetre  való kiképzését is. (M3-as terv: harmadik 

világháború.) 1967 áprilisában hosszabb betegség után halt meg egy franciaországi 

szanatóriumban.

1957.06.04 1967.09.18 Mo., Fro. Párizs

Bt-941 "Mecseki" H-41576 1957; 1959; 

1964-1967; 

1983

A titkos munkatárs 1964-ben az Országos Földtani Főigazgatóságon, majd 1964-től a 

Külkereskedelmi Vállalat megbízásából Kubában dolgozott.

1964.09.15 1967.07.20 Kuba, Mo.

Bt-942 "Domoszlói Pál" Z-907 1959, 1966-

1967

"Domoszlói Pál" 1942 óta a Külügyminisztériumban dolgozott. 1945-től 1947-ig orosz 

hadifogságban volt. 1948-tól 1951-ig Ankarában, 1959-től 1964-ig Bukarestben 

teljesített szolgálatot. 1966-ban Tel-Avivba helyezték, 1967-ben hazarendelték a 

Magyarország és Izrael közötti diplomáciai kapcsolatok megszakítása miatt.

1966 1967 Izrael

Bt-943 "András" ("Gáli") Z-830/65 1965-1967 "András", illetve "András Ágnes" fedőnevű titkos munkatárs 1959-től az Európa 

Könyvkiadó igazgatója volt. Férje külföldi kiküldetése idején kulurális attasé volt 

Londonban. Ekkor szervezte be a BM III/I-1-b alosztály. 1967-ben hazatért és kizárták a 

hálózatból. 

1965 1967 Magyarország, 

Nagy-Britannia

Bt-944/2 "Rózsa" 10-69696/2 1957-1967 "Rózsa" fedőnevű T-lakás (Bp. II: Pusztaszeri u. 43.) tulajdonosának iratai. 1956 1967 Mo.
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299. Bt-945/2 "Kerekegyháza" Z-891 1966-1967 Pereházi József 1949-től a Külügyi Akadémián tanult. A Külügyminisztérium 

munkatársaként 1966-ig 7 évet töltött Bulgáriában és Koreában attaséként, 

Mongóliában III. titkárként. 1966-ban I. o. irattári titkári rangban a tokiói nagykövetségre 

helyezték. Ekkor szervezte be a BM III/I-4-h alosztálya az amúgy is titkos munkatársat 

"T"-lakás tulajdonosnak kiküldetése idejére. A Budapest, I. kerület Attila út 31. sz. alatti 

lakás ("Kerekegyháza") csak 1967-ig használták. 

1966 1967 Magyarország

Bt-946 "Sebők Gábor" H-26167 1960-1972 "Sebők Gábor" fedőnevű titkos munkatárs Japánban, a kereskedelmi kirendeltségen 

dolgozott.

1960 1967 Mo.

Bt-947/1 "Klinger" Z-638 1960-1965 "Klinger" fedőnevű ügynök korábban pap, a Vatikáni Államtitkárság magas rangú 

munkatársa volt. 1950-ben hagyta ott a papi hivatást. Újságíróként több olasz lap (Il 

Mondo, L' Espresso, ABC stb.) közismert Vatikán-szakértője volt. Számos vatikáni 

ügyet, korrupciót, jezsuitákat leleplező cikket írt. 

"Klinger" 1955-től 1958-ig a lengyel állambiztonsági szervekkel, 1960-tól  - bár 

hivatalosan csak 1963-ban szervezte be a III/I. csoportfőnökség - a római magyar 

rezidentúrával  állt kapcsolatban. Szigorúan anyagi juttatásért cserébe adott értékes 

jelentéseket a Vatikán belső életéről, politikai célkitűzéseiről, különböző országokkal 

folytatott tárgyalásairól, a jezsuitákról.

1969 1974 Vatikán, 

Olaszország

300. Bt-947/2 "Klinger" Z-638 1965-1969 "Klinger" fedőnevű ügynök korábban pap, a Vatikáni Államtitkárság magas rangú 

munkatársa volt. 1950-ben hagyta ott a papi hivatást. Újságíróként több olasz lap (Il 

Mondo, L' Espresso, ABC stb.) közismert Vatikán-szakértője volt. Számos vatikáni 

ügyet, korrupciót, jezsuitákat leleplező cikket írt. 

"Klinger" 1955-től 1958-ig a lengyel állambiztonsági szervekkel, 1960-tól  - bár 

hivatalosan csak 1963-ban szervezte be a III/I. csoportfőnökség - a római magyar 

rezidentúrával  állt kapcsolatban. Szigorúan anyagi juttatásért cserébe - melyből 

vatikáni informátorait is fizette -  adott értékes jelentéseket a Vatikán belső életéről, 

politikai célkitűzéseiről, különböző országokkal folytatott tárgyalásairól, a püspökkari 

konferenciákról, VI. Pál tevékenységéről. 

A dossziéban szó van az ügynök 1966-ban megjelent, nagy visszhangot kiváltó 

könyvéről, melynek  XII. Pius hallgatása a címe, és a pápa Holokausztban játszott 

szerepéről szól.

1969 1974 Vatikán, 

Olaszország

Bt-947/3 "Klinger" Z-638 1969-1973 Klinger" fedőnevű ügynök korábban pap, a Vatikáni Államtitkárság magas rangú 

munkatársa volt. 1950-ben hagyta ott a papi hivatást. Újságíróként több olasz lap (Il 

Mondo, L' Espresso, ABC stb.) közismert Vatikán-szakértője volt. Számos vatikáni 

ügyet, korrupciót, jezsuitákat leleplező cikket írt. 

"Klinger" 1955-től 1958-ig a lengyel állambiztonsági szervekkel, 1960-tól  - bár 

hivatalosan csak 1963-ban szervezte be a III/I. csoportfőnökség - a római magyar 

rezidentúrával  állt kapcsolatban. Szigorúan anyagi juttatásért cserébe - melyből 

vatikáni informátorait is fizette -  adott értékes jelentéseket a Vatikán belső életéről, 

politikai célkitűzéseiről, különböző országokkal folytatott tárgyalásairól, a püspökkari 

konferenciákról, a pápa környezetéről. 

1968-69-től az ügynök magasabb anyagi követelésekkel állt elő, amelyet a római 

rezidentúra nem adott meg teljes mértékben. Emiatt zárta ki a BM III/I-4. osztálya a 

hálózatból 1973-ban.

1969 1974 Vatikán, 

Olaszország

301. Bt-948 "Viktor" Z-531 1950; 1958-

1967

"Viktor" fedőnevű ügynököt Brüsszelben, a Közös Piac központjában dolgozó lánya 

kapcsán akarták foglalkoztatni.

1962 1967 Belgium, Mo.
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Bt-949 "Berceli" Z-1093 1968-1972 "Berceli" fedőnevű titkos munkatárs a Medicor alkalmazottjaként Brazíliában dolgozott. 1968 1972 Mo., Brazília 

Bt-950 "Helmuth Dachler" Z-807 1965-1967 "Helmuth Dachler" fedőnevű ügynök 1947-ben disszidált. 1947. decemberétől 5 éven át 

a francia idegenlégióban szolgált, majd Párizsban telepdett le és egy, a NATO 

franciaországi támaszpontjaira szállító cég alkalmazottjaként teherautósofőrként 

dolgozott. 1965-ben, Magyarországra látogatása alkalmával szervezte be a BM III/I-3-j 

alosztálya. Feladata a francia NATO-objektumok megfigyelése volt. 1967-ben 

fegyelmezetlensége miatt kizárták a hálózatból.

1965 1967 Franciaország

302. Bt-951 "Templár" Z-764 1965-1967 "Templár" fedőnevű levélcímtulajdonos iratai. 1965 1967 Mo.

Bt-952 "Viziné" Z-943 1962; 1966-

1971

"Viziné"-t 1966-ban szervezték be, hogy a bécsi amerikai nagykövetséget figyelje, 

azonban több ember előtt dekonspirálodótt. 1969-ben kizárták a hálózatból.

1966 1969 Ausztria

Bt-953 "Varsányi" Z-504/62 1961-1967 "Varsányi" fedőnevű ügynök gépészmérnökként sokat utazott külföldre. A BM II/3-a 

alosztály szervezte be hazafias alapon 1962-ben. "Fournier" fedőnevű ügyben 

foglalkoztatták, két esetben külföldi operatív akcióban is részt vett. 1964-től 1967-ig 

levélcím-tulajdonosként foglalkoztatta a BM III/I-1-a alosztály.

1962 1967 Magyarország

303. Bt-954/1 "Kammer Mária", 

("Lea", Kertész 

H-18975 1957-1961 "Lea" fedőnevű informátor 1956-tól az IBUSZ-nál dolgozott idegenvezetőként, később 

az Akadémiai Kiadó lektora volt.  1958-ban szervezte be a BM II/2-f alosztálya. 

1958 1967 Franciaország

Bt-954/2 "Kammer Mária" 

("Kertész Éva")

H-18975 1962-

1967;1972

"Lea" , majd "Kertész Éva" fedőnevű informátor 1956-tól az IBUSZ-nál dolgozott 

idegenvezetőként, később az Akadémiai Kiadó lektora volt.  1958-ban szervezte be a 

BM II/2-f alosztálya. Feladata a beutazó francia idegenvezetők ellenőrzése volt. 1960-

ban francia állampolgárhoz ment férjhez és kitelepült Franciaországba. Ekkor vette át a 

BM II/3-c alosztály foglalkoztatását immár "Kammer Mária" fedőnéven, de csak 1962-

ben vették fel vele a kapcsolatot ismét. A gyermekei nevelésével foglalkozó ügynököt 

hírszerző lehetőségek hiányában 1967-től pihentették. 

1962 1967 Franciaország

304. Bt-955 "Fehérváry 

Józsefné"

Z-963 1959, 1966-

1968

"Fehérváry Józsefné"-t azért szervezték be, hogy a szomszédjához járó külföldieket 

operatív technika alkalmazásával figyelhessék meg.

1967 1968 Magyarország

Bt-956 "Felhő János" Z-837 1965-1968; 

1972

"Felhő János" fedőnevű titkos munkatárs ENSZ-megbízottként Burmában dolgozott 

1966-tól 1968-ig.

1965.10.26 1968.01.20 Burma

Bt-957/2 "András Péter" H-44150/2 1964-1968; 

1971-1972; 

1975-1977

"András Péter" fedőnevű ügynököt 1965-ben szervezték be terhelő adatok alapján. A 

leuveni egyetem Mindszenty-kollégiumába ajánlott magyar diákokat Muzslay István  

jezsuita szerzetesnek, a kollégium vezetőjének. Feladata a "Nádas" fedőnevű ügynök 

kollégiumba juttatása volt. A dossziéban sok egymásról szóló jelentésük van.  

1965.11.08 1968.01.24 Belgium,  Fro. Szolnok

305. Bt-958 "Modes Georg" Z-092 1958-1967 "Modes Georg", korábban "Mikes János" és "Parádi Ernő" fedőnevű ügynök a 

franciaországi magyar emigrációról adott jelentéseket, majd 1963-ban hazatért 

Magyarországra.

1958 1968 Mo.

Bt-959 "Gimesi Győző" 31-7326 1958; 1960-

1968

A "Gimesi Győző" fedőnevű hálózati személyt 1954 októberében elvi alapon szervezte 

be a BM Csongrád Megyei Főosztálya titkos operatív munkára. Rövid idő múlva a 

hírszerzés munkájának elősegítése céljából Budapestre költöztették és csak a 

forradalom leverése után tért vissza Szegedre, ahol tovább foglalkoztatták. 1960 

áprilisában T-lakásgazda lett. 1964-től a BM Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság 

Politikai Osztálya mellett párhuzamosan foglalkoztatta a BM III/I.  is hírszerzői munkára, 

elsősorban angol vonalon. 1966 márciusában a BM III/I-1-b alosztálya tvette át "Gimesi"-

t további tartásra. 1968-ban kizárták a hálózatból, anyagait pedig irattározták. 

1960 1968 Mo., Nagy-

Britannia

Szeged
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306. Bt-961 "Solide" Z-1004 1965-1970 "Solide" gépészmérnök, a MÁV tudományos munkatársa1965-től volt a BM III/I-4-f 

alosztály társadalmi kapcsolata.  1966-ban 1 éves kutató munkatársi ösztöndíjat kapott 

a Birminghami Egyetemre. Kiutazása előtt szervezték be hivatalosan is, feladata 

műszaki-tudományos hírszerzés volt. Hazatérése után újra telepíteni akarták volna 

Nagy-Britanniába, de miután 1967-ben felesége és gyermeke is kiutazhatott hozzá, 

nem tért haza. 1970-ben a BM III/I-5. osztály zárta ki a hálózatból. 

1970 1971 Nagy-Britannia

Bt-962 "Hartádi" Z-2560 1977-1982 "Hartádi" fedőnevű titkos munkatárs beszervezési dossziéja. Hágában kereskedelmi 

titkárként dolgozott, ez idő alatt volt a hírszerzés kapcsolata. BM III/I-14.

1977 1983 Hollandia

307. Bt-963/1 "Broger" ("Dusek 

János")

H-63 1950-1956 "Dusek János" piarista pap, 1949-50-ben a tatai Piarista Gimnázium hittanára volt. A 

rend feloszlatásakor illegalitásba vonult, így kerülte el a kitelepítést. 1950-51-ben Kóny 

község káplánja volt. 1951-ben a győri egyházmegye püspöke elbocsátotta. Budapestre 

költözött és különböző vállalatoknál segédmunkásként dolgozott.   1949-ben került 

kapcsolatba Bulányi Györggyel . A Regnum Marianum papi közösség tagjaként 

dunántúli csoportok összejöveteleit vezette. 

Bulányit és társait 1952-ben letartóztatták, "Dusek" fedőnevű ügynököt pedig a BM IV. 

Osztálya bizalmas nyomozás alá vonta. 1954. augusztus 17-én szervezte be 

hivatalosan a BM Komárom megyei Főosztálya. 1955. novemberétől a BM II/4-b 

alosztálya és a IV/5. Osztály közösen foglalkoztatta. Feladatai: volt piarista 

rendtársainak, a rend vezetőinek megfigyelése, az illegális hittudományi akadémia 

működéséről szóló információk szerzése, az illegalitásban működő "Pilis" 

cserkészcsapat felderítése voltak. Szerepe volt a Bulányi-ügy felderítésében is, 

jelentései nyomán több embert őrizetbe vettek.

A BM IV. Osztálya tervbe vette, hogy 1956. februárjában letartóztatják a "Pilis" 

cserkészcsapat és a hittudományi akadémia vezetőit. Ezzel párhuzamosan 

megszervezték, hogy "Dusek" ismét illegalitásba vonuljon, és megkezdték külföldre 

1954 1968 Magyarország

Bt-963/2 "Broger" ("Bróger", 

"Dusek János")

H-63 1956-1960 "Dusek János" fedőnevű ügynök piarista pap, hittanár volt. 1949-től kapcsolatban állt 

Bulányi Györggyel is. 1954-ben szervezte be a BM IV. Osztálya. Feladata volt piarista 

rendtársai, az illegalitásban működő hittudományi főiskola oktatói és hallgatói, valamint 

a "bulányisták" megfigyelése volt.  Jelentései nyomán 4 egyházi személyt vettek 

őrizetbe. 

1956. júliusában a BM IV. Osztálya Ausztriába telepítette. Onnan 1957. januárjában 

rendelték Rómába, végül 1957. szeptemberében az USÁ-ban telepedett le, egy piarista 

iskolában tanított Pennsylvaniában. 

A BM II/3-e alosztálya 1957-től foglalkozott azzal, hogy a kapcsolatot újra felvegyék 

vele, ez azonban 1962-ig nem történt meg.

1956 1968 USA, Ausztria, 

Magyarorszg. 

Olaszország
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308. Bt-963/3 "Bróger" ("Dusek 

János")

H-63 1961-1962 "Dusek János" fedőnevű ügynök piarista pap, hittanár volt. 1949-től kapcsolatban állt 

Bulányi Györggyel is. 1954-ben szervezte be a BM IV. Osztálya. Feladata volt piarista 

rendtársai, az illegalitásban működő hittudományi főiskola oktatói és hallgatói, valamint 

a "bulányisták" megfigyelése volt.  Jelentései nyomán 4 egyházi személyt vettek 

őrizetbe. 

1956. júliusában a BM IV. Osztálya Ausztriába telepítette. Onnan 1957. januárjában 

rendelték Rómába, végül 1957. szeptemberében az USÁ-ban telepedett le, egy piarista 

iskolában tanított Pennsylvaniában. 

A BM II/3-e alosztálya 1957-től foglalkozott azzal, hogy a kapcsolatot újra felvegyék 

vele, ez azonban 1962-ig nem történt meg. 

A BM II/3-d alosztály (majd a BM III/I-3-d alosztály) 1962. augusztusában, a Buffalo-ból 

Bécsbe utazó ügynökkel újra felvette a kapcsolatot, akit ezentúl "Bróger" fedőnéven 

foglalkoztattak. Az ügynök jelentéseiben beszámolt telepítése körülményeiről, 

helyzetéről, kapcsolatait is jellemezte.

1957 1968 USA, Ausztria, 

Magyarorszg. 

Olaszország

309. Bt-963/4 "Bróger" ("Dusek 

János")

H-63 1962-1965 Az 1956-ban USÁ-ba telepített ügynökkel a BM II/3-d alosztály (majd a BM III/I-3-d 

alosztály) 1962. augusztusában,Bécsbe utazásakor újra felvette a kapcsolatot. Ezt 

követően "Bróger" fedőnéven foglalkoztatták. Az ügynök jelentéseiben beszámolt 

telepítése körülményeiről, helyzetéről, kapcsolatait is jellemezte. "Bróger" az USÁ-ban 

eltávolodott a piarista rendtől, gyógyszervegyészettel foglalkozott Buffaloban, 

Floridában, majd Washingtonban. 

1962 1965 USA, 

Magyarország

310. Bt-963/5 "Bróger" H-63 1965-1968 Az 1956-ban az USÁ-ba telepített volt piarista pap ügynökkel 1962-től 1965-ig ismét a 

BM III/I-3-d alosztály tartotta a kapcsolatot. "Bróger" az USÁ-ban tudományos pályára 

lépett: kémiatanárként gyógyszervegyészeti kutatásokkal is foglalkozott, majd 

vegyészdoktori címet is szerzett. Egyházi kapcsolatai teljesen megszűntek. 1968-ban a 

BM III/I-5. Osztály zárta ki a hálózatból.

1965 1968 USA, 

Magyarország

Bt-966/1 "Kovács István" 

("Olajos Lajos")

H-23151 1959-

1961;1970-

1972

"Olajos Lajos", majd "Kovács István" fedőnevű titkos munkatárs az 1940-es évektől 

geológusként, kutatóként, az ELTE egyetemi tanársegédjeként dolgozott. A MAORT-

ügyben letartóztatták egy hétre, majd a per "BM-szakértője" volt. (Egyes jelentések 

szerint ugyanakkor tájékoztatta a MAORT volt főigazgatóját, Papp Simont és másokat a 

per várható fejleményeiről.) 1950-től 1955-ig az állambiztonsági szervek személyi 

dossziét vezettek róla. 1952-től  a MASZOLAJ, majd annak megszűnése után a 

Kőolajipari Tröszt (később Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt - OKGT) Műszaki-

Fejlesztési Osztályának vezetője volt.  1956-től 1959-ig egy kőolajfeltáró geológus 

expredíció helyettes vezetőjeként Kínában volt, majd hazatérve ismét vezető pozíciókat 

töltött be az OKGT-nél. 1962-től 1969-ig Irakban, 1972-től Líbiában volt tanszékvezető 

egyetemi tanár. 

1959-ben szervezte be a BM II/6-a alosztálya. Kiküldetései alatt a BM III/I. 

Csoportfőnökség foglalkoztatta. Feladata kőolajkutatással-feltárással kapcsolatos 

információk szerzése volt. Egy értékelő jelentésben megjegyzik, hogy segítséget 

nyújtott az állambiztonsági szerveknek a kínai kiküldetésük alatt "ellenforradalmi 

tevékenységet kifejtő" geofizikusok vizsgálatában. Feladatul kapta Papp Simon 

megfigyelését is. 

1959 1972 Magyarország, 

Irak, Líbia
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Bt-966/2 "Kovács István" 

("Olajos Lajos")

H-23151 1961-1975 "Olajos Lajos", majd "Kovács István" fedőnevű titkos munkatárs az 1940-es évektől 

geológusként, kutatóként, az ELTE egyetemi tanársegédjeként dolgozott. A MAORT-

ügyben letartóztatták egy hétre, majd a per "BM-szakértője" volt. (Egyes jelentések 

szerint ugyanakkor tájékoztatta a MAORT volt főigazgatóját, Papp Simont és másokat a 

per várható fejleményeiről.) 1950-től 1955-ig az állambiztonsági szervek személyi 

dossziét vezettek róla. 1952-től  a MASZOLAJ, majd annak megszűnése után a 

Kőolajipari Tröszt (később Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt - OKGT) Műszaki-

Fejlesztési Osztályának vezetője volt.  1956-től 1959-ig egy kőolajfeltáró geológus 

expredíció helyettes vezetőjeként Kínában volt, majd hazatérve ismét vezető pozíciókat 

töltött be az OKGT-nél. 1962-től 1969-ig Irakban, 1972-től Líbiában volt tanszékvezető 

egyetemi tanár. 

1959-ben szervezte be a BM II/6-a alosztálya. Kiküldetései alatt a BM III/I. 

Csoportfőnökség foglalkoztatta. Feladata kőolajkutatással-feltárással kapcsolatos 

információk szerzése volt. Egy értékelő jelentésben megjegyzik, hogy segítséget 

nyújtott az állambiztonsági szerveknek a kínai kiküldetésük alatt "ellenforradalmi 

tevékenységet kifejtő" geofizikusok vizsgálatában. Feladatul kapta Papp Simon 

megfigyelését is. 

1974-ben fia Líbiából disszidált, így Magyarországon töltött szabadságáról őt sem 

engedték vissza. 1975-ben a BM III/I-11. Osztály zárta ki a hálózatból.

1972 1976 Líbia, 

Magyarország

311. Bt-969 "Gyémánt" Z-524/62 1962-1981 "Gyémánt" fedőnevű titkos munkatárs B-dossziéja. "Gyémát" a berni és a brüseszeli 

követségen gépkocsivezetőként dolgozott, ezért szervezte be a BM II/3-h alosztálya, 

majd a BM III/I-4-h alosztálya foglalkoztatta. Hazatérése után kizárták a hálózatból.

1962 1969 Belgium, Mo., 

Svájc

Bt-970 "Reiter Hella" Z-1095 1968 a Magyar Rádióban dolgozó "Reiter Hella" fedőnevű jelölt sikertelen beszervezési 

kísérlete.

1968 1968 Mo.

Bt-971 "Wisdom" Z-888 1966-1971 "Wisdom" fedőnevű ügynök 1956-ban disszidált, Bécsben telepedett le. A bécsi 

egyetem ovosi karán tanult. 1963-ig a bécsi Magyar Diákszövetség titkára, majd 

vezetőségi tagja volt. 1966-ban történt hazautazásakor szervezte be a BM III/I-2-e 

alosztály. Saját és társai tevékenységéről is adott jelentéseket. 1968-ban a BM III/I-2-d 

alosztály kizárta a hálózatból, mert a bécsi rendőrség kihallgatta.

1966 1968 Ausztria Bécs

Bt-972 "Kelen" Z-889 1965-1972 "Kelen", korábban "Kerekes" fedőnevű titkos munkatárs vendéglátóipari zenész volt, aki 

Helsinkiben is dolgozott. 

1966 1968 Mo. Finnország

Bt-973/2 "Mudry" H-22364 1959-1970 A korábban a Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság által "Mátrai" fedőnéven 

foglalkoztatott ügynököt a hírszerzés disszidensek ügyében akarta felhasználni "Mudry" 

fedőnéven.

1969 1970 Mo., NSZK
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312. Bt-974/1 "Du Garde" 

("Hugó")

Z-660 1962-1964 "Hugó", majd "Du Garde" fedőnevű ügynök 1945 után Mohács párttikára, majd a 

Baranya megyei pártbizottság szervező titkára volt. Aczél György Baranya megyei 

párttitkár letartóztatásakor (1949) őt is leváltották és Belkereskedelmi Minisztériumba 

helyezték, ahol különböző vezető beosztásokban dolgozott. 

1953-tól 1956. decemberi disszidálásáig "Várkonyi" fedőnéven adott jelentéseket a 

Belkereskedelmi Minisztérium munkatársairól. 1956. decemebrében a minisztérium 

"ellenforradalmi elemeiről" is tájékoztatást adott.

1956-ban disszidált, Kanadában telepedett le. 1962-ben vették fel vele a kapcsolatot 

újra. 1963-ban ideiglenesen Bécsbe utazott és hazatérési kérelmet nyújtott be. 

Hivatalosan itt szervezte be újra, ekkor már "Du Garde" fedőnéven a BM III/I-1-a 

alosztály. Bár az ügynök eredetileg valóban haza akart térni, később mégis vállalta, 

hogy az állambiztonsági szervek javaslata szerint néhány illegálisan Budapesten töltött 

hét után (mely alatt kiképzik),  visszatelepül Kanadába.

1963 1968 Magyarország, 

Ausztria, Kanada

Budapest, 

Bécs, 

Toronto

Bt-974/2 "Du Garde" Z-660 1964-1965 "Hugó", majd "Du Garde" fedőnevű ügynök 1945 után Mohács párttikára, majd a 

Baranya megyei pártbizottság szervező titkára volt. Aczél György Baranya megyei 

párttitkár letartóztatásakor (1949) őt is leváltották és Belkereskedelmi Minisztériumba 

helyezték, ahol különböző vezető beosztásokban dolgozott. 

1953-tól 1956. decemberi disszidálásáig "Várkonyi" fedőnéven adott jelentéseket a 

Belkereskedelmi Minisztérium munkatársairól. 1956. decemebrében a minisztérium 

"ellenforradalmi elemeiről" is tájékoztatást adott.

1956-ban disszidált, Kanadában telepedett le. 1962-ben vették fel vele a kapcsolatot 

újra. 1963-ban ideiglenesen Bécsbe utazott és hazatérési kérelmet nyújtott be. 

Hivatalosan itt szervezte be újra, ekkor már "Du Garde" fedőnéven a BM III/I-1-a 

alosztály. Bár az ügynök eredetileg valóban haza akart térni, később mégis vállalta, 

hogy az állambiztonsági szervek javaslata szerint néhány illegálisan Budapesten töltött 

hét után (mely alatt kiképzik),  visszatelepül Kanadába. Ez 1964. márciusában meg is 

történt. 

A dossziéban jelentések vannak az ügynök Kanadába való visszatérésének terveiről, 

kapcsolatairól, kanadai helyzetéről.

1964 1968 Magyarország, 

Kanada

313. Bt-974/3 "Du Garde" Z-660 1964-1965 BM III/I-1-a

A dossziéban a "Du Garde" fedőnvű ügynökkel kapcsolatos összeköttetési tervek, 

rejtjelezéshez szükséges információk vannak. 

1963 1968 Magyarország, 

Kanada, USA

Budapest, 

Toronto, New 

York
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Bt-974/4 "Du Garde" Z-660 1964-1969 "Hugó", majd "Du Garde" fedőnevű ügynök 1945 után Mohács párttikára, majd a 

Baranya megyei pártbizottság szervező titkára volt. Aczél György Baranya megyei 

párttitkár letartóztatásakor (1949) őt is leváltották és Belkereskedelmi Minisztériumba 

helyezték, ahol különböző vezető beosztásokban dolgozott. 

1953-tól 1956. decemberi disszidálásáig "Várkonyi" fedőnéven adott jelentéseket a 

Belkereskedelmi Minisztérium munkatársairól. 1956. decemebrében a minisztérium 

"ellenforradalmi elemeiről" is tájékoztatást adott.

1956-ban disszidált, Kanadában telepedett le. 1962-ben vették fel vele a kapcsolatot 

újra. 1963-ban ideiglenesen Bécsbe utazott és hazatérési kérelmet nyújtott be. 

Hivatalosan itt szervezte be újra, ekkor már "Du Garde" fedőnéven a BM III/I-1-a 

alosztály. Bár az ügynök eredetileg valóban haza akart térni, később mégis vállalta, 

hogy az állambiztonsági szervek javaslata szerint néhány illegálisan Budapesten töltött 

hét után (mely alatt kiképzik),  visszatelepül Kanadába. Ez 1964. márciusában meg is 

történt. 

Biztonsági helyzetének megromlása miatt 1966-ban véglegesen hazatelepítették. Noha 

szeretett volna Kanadába visszatérni, nem engedték.

1963 1968 Magyarország, 

Kanada

314. Bt-975 "Pretty" Z-1583 1963-1970 "Pretty" 1956-ban disszidált. A Szabad Európa Rádió szerkesztője, riportere volt Vári 

Éva álnéven Bécsben és Münchenben. 1965 óta tippként foglakoztak vele, de a 

beszervezést elutasította.

1970 1970 Ausztria, NSZK

Bt-976 "Árnyas" Z-718 1957; 1964-

1968

1964-ben levélcímtulajdonosként szervezték be. 1968-ban kizárták a hálózatból. 1964 1968 Magyarország Budapest

315. Bt-977 "Gyors" Z-717 1964-1968 "Gyors"-ot, korábban "Sebes"-t 1947-ben szervezték be először informátornak. 1957-től 

1965-ig levélcímtulajdonos volt.

1964 1968 Magyarország Budapest

Bt-979 "Zsoldos Tibor" Z-921 1965-1968 "Zsoldos Tibor" 1946-tól 1952-ig áv. őrnagy volt. 1952-ben embercsempészés vádjával 

letartóztatták, 1953-ban szabadon bocsátották és rehabilitálták. 1954-től 1961-ig az 

MSZMP Pest Megyei Bizottsága Agitprop. Osztályának vezetője volt. 1961 és 1965 

között a Budapesti Fogyasztási és Földműves Szövetkezetek Szövetsége igazgatósági 

elnöke volt.

1965-ben az ENSZ szövetkezeti szaktanácsadójaként Burmába helyezték. Az amúgy is 

operatív kapcsolatként számon tartott "Zsoldost" ekkor minősítették át titkos 

munkatárssá. 1967-ben tért haza. Munkájára nem tartottak igényt, de csak 1972-ben 

zárta ki a hálózatból a BM III/I-11-a alosztály.

1966 1968 Magyarország, 

Burma

Bt-981/1 "Emil Cherbler" Z-799 1951, 1958-

1964

"Imre" fedőnevű hálózati személy 1947-től az IBUSZ-nál dolgozott osztályvezetőként. 

1952-től a II/2-f alosztály hálózati kapcsolata, 1956-ban rezidense volt. 1956. 

decemberében jelentéseket adott az IBUSZ munkatársainak forradalomban játszott 

szerepéről is, majd főnökével és tartótisztjével, a "T" állományban lévő vezérigazgató-

helyettessel együtt hivatalos kiküldetéséről nem tért vissza. Párizsban telepedett le. A 

BM III/I-2-b alosztálya 1962-ben újra felvette a kapcsolatot vele, céljuk a francia 

hírszerzésbe való beépítése volt, de ekkor még hivatalosan nem szervezték be. 

1965 1968 Magyarország, 

Franciaország

3.2.1. Bt-dossziék   (1902) 1945-1990 (2003) 108/177



R.e. 

(d.)
Ikt. sz. Tárgy

Nyitó 

/Hálózati/ 

szám

Irat évköre Kivonat Ország Település
Dosszié nyitása-

zárása

316. Bt-981/2 "Emil Cherbler" Z-799 1964-1972 "Imre" fedőnevű hálózati személy 1947-től az IBUSZ-nál dolgozott osztályvezetőként. 

1952-től a II/2-f alosztály hálózati kapcsolata, 1956-ban rezidense volt. 1956. 

decemberében jelentéseket adott az IBUSZ munkatársainak forradalomban játszott 

szerepéről is, majd főnökével és tartótisztjével, a "T" állományban lévő vezérigazgató-

helyettessel együtt hivatalos kiküldetéséről nem tért vissza. Párizsban telepedett le, egy 

utazási irodában dolgozott, melynek később fiókvezetője lett.  A BM III/I-2-b alosztálya 

1962-ben újra felvette a kapcsolatot vele, céljuk az ügynök francia hírszerzésbe való 

beépítése, valamint a Magyarországra utazó külföldiek ellenőrzése volt. Később a BM 

III/I-3-j alosztály tartotta. 1964-ben a francia elhárító szerv (DST) is beszervezte "Emil 

Cherblert", feladata a Franciaországba utazó magyar állampolgárok ellenőrzése volt. A 

magyar állambiztonsági szervek 1965-től nem tartották vele a kapcsolatot, mert 

értékelésük szerint az ügynök nem tudott lényeges információkkal szolgálni. 1972-ben 

zárta ki a BM III/I-7. Osztálya.

1965 1968 Franciaország

Bt-982 "Váradiné" Z-815 1965-1968 "Váradiné" fedőnevű hálózati személyt, aki az IBUSZ-nál dolgozott idegenvezetőként, 

1959. június 27-én hazafias alapon szervezte be a kémelhárítás operatív munkára. 

Feladata, kezdetben informátori minőségben, a Magyarországra utazó nyugati 

állampolgárok ellenőrzése volt. Később az IBUSZ Nyugati Osztályának referenseként 

végezte tovább munkáját állambiztonsági elhárító vonalon is. 1965-1968 között az 

IBUSZ képviselőjeként Párizsban dolgozott, ebben az időszakban vette át a hírszerzés 

és titkos munkatársként tartotta. A tevékenységét értékelő jelentés szerint operatív 

hírszerzői munkája számos ok miatt nem volt túl eredményes, ezért a BM III/I. 1968-

ban visszaadta őt a BM III/II-nek.  

1965 1968 Mo., Fro.

Bt-983 "Puskás" Z-556/62 1962-1973 "Puskás" fedőnevű titkos munkatársat 1962-ben szervezte be a BM II/3-e alosztálya. 

1962-től 1967-ig a berni magyar kereskedelmi kirendeltség vezetője volt. A 

tevékenységét értékelő jelentés szerint az állambiztonsági szervek számára nem 

végzett munkát. 1968-ban a BM III/I-3-j alosztálya kizárta a hálózatból.

1962 1969 Svájc

Bt-984 "Szederkényi" Z-1104 1968-1972 "Szederkényi" 1968-tól 1971-ig az egyiptomi Magyar Nagykövetség munkatársa volt. 

1971-ben fegyelmivel elbocsátották.  

1972 1974 Egyiptom

317. Bt-986/2 "Kenyon Frank" 

("Kövesdi", 

"Kaposvári")

23-6697 1957-1959 "Kövesdi", majd "Kaposvári" fedőnevű ügynök jezsuita szerzetes, 1946-tól 1949-ig a 

Magyarországi Ifjúsági Mária-kongregáció Központi Titkárságának vezetője volt. 1949-

től 1953-ig különböző iskolákban volt hitoktató, 1953-tól Enyingen dolgozott 

segédlelkészként. A BM Fejér megyei Főosztálya szervezte be 1954-ben terhelő adatok 

alapján. Jelentései nyomán több papot, jezsuita szerzetest tartóztattak le. 1957-ben 

tartását a Politikai Nyomozó Főosztály III/5. Osztálya vette át, majd 1957. 

szeptemberében Ausztriába telepítették. A Bécsben letelepedett és a Pázmáneumban 

lakó ügynök egy magyar gimnázium hittanáraként dolgozott. Feladatai közé tartozott a 

Pázmáneum szervezeti felépítéséről, tevékenységéről információkat szerezni, illetve 

általában az ausztriai magyar papi emigrációt feltérképezni. 

Egy jelentés szerint az ügynök 1956 előtti anyagai megsemmisültek.

1957 1969 Magyarország, 

Ausztria
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Bt-986/3 "Kenyon Frank" 

("Kövesdi")

23-6697 1960-1964 "Kövesdi", majd "Kaposvári" fedőnevű ügynök jezsuita szerzetes, 1946-tól 1949-ig a 

Magyarországi Ifjúsági Mária-kongregáció Központi Titkárságának vezetője volt. 1949-

től 1953-ig különböző iskolákban volt hitoktató, 1953-tól Enyingen dolgozott 

segédlelkészként. A BM Fejér megyei Főosztálya szervezte be 1954-ben terhelő adatok 

alapján. Jelentései nyomán több papot, jezsuita szerzetest tartóztattak le. 1957-ben 

tartását a Politikai Nyomozó Főosztály III/5. Osztálya vette át, majd 1957. 

szeptemberében Ausztriába telepítették. "Kövesdi", majd "Kenyon Frank" 1959-től 

Nyugat-Németországban telepedett le és a rottenburgi egyházmegye lelkésze lett. 

Feladata az ottani papi emigráció, illetve a kitelepített svábok megfigyelése, a nyugat-

németországi vatikáni objektumok feltérképezése volt. 

1957 1969 Ausztria, NSZK

318. Bt-986/4 "Kenyon Frank" 23-6697 1965-1968 "Kövesdi", majd "Kaposvári" fedőnevű ügynök jezsuita szerzetes, 1946-tól 1949-ig a 

Magyarországi Ifjúsági Mária-kongregáció Központi Titkárságának vezetője volt. 1949-

től 1953-ig különböző iskolákban volt hitoktató, 1953-tól Enyingen dolgozott 

segédlelkészként. A BM Fejér megyei Főosztálya szervezte be 1954-ben terhelő adatok 

alapján. Jelentései nyomán több papot, jezsuita szerzetest tartóztattak le. 1957-ben 

tartását a Politikai Nyomozó Főosztály III/5. Osztálya vette át, majd 1957. 

szeptemberében Ausztriába telepítették. "Kövesdi", majd "Kenyon Frank" 1959-től 

Nyugat-Németországban telepedett le és a rottenburgi egyházmegye lelkésze lett. 

Feladata az ottani papi emigráció, illetve a kitelepített svábok megfigyelése, a nyugat-

németországi vatikáni objektumok feltérképezése volt. 

NSZK-ba költözése után "Kenyon Frank" és az állambiztonsági szervek 

kapcsolattartása részben az ügynök betegsége, részben, mert a találkozókat továbbra 

is Ausztriában tudták csak megszervezni, megnehezült. Az ügynök 1967. májusában 

meghalt.

1957 1969 Ausztria, NSZK, 

Magyarország

Bt-987/1 "Fuller Franz" H-47177/1 1963-1967 A dosszié "Fuller Franz" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja. Az ügynök 

kezdetben társadalmi kapcsolat volt, majd "Temesvári Ferenc", később "Rogan Franz" 

és "Temesy Ferenc", végül "Fuller Franz" fedőnéven jelentett a katolikus egyház hazai 

és nemzetközi eseményeiről, a katolikus emigrációról, a Párizsban élő Magyar 

Harcosok Bajtársi Közösségének vezetőiről, tagjairól és lazarista szerzetestársairól.

1967 1969  Fro.

319. Bt-987/3 "Fuller Franz" H-47177/3 1964-1972 A dosszié "Fuller Franz" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja. Az ügynök 

kezdetben társadalmi kapcsolat volt, majd "Temesvári Ferenc", később "Rogan Franz" 

és "Temesy Ferenc", végül "Fuller Franz" fedőnéven jelentett a katolikus egyház hazai 

és nemzetközi eseményeiről, a katolikus emigrációról, a Párizsban élő Magyar 

Harcosok Bajtársi Közösségének vezetőiről, tagjairól és lazarista szerzetestársairól. 

Dekonspiráció miatt pihentették.

1967 1972 Mo., Olaszo. Fro.

Bt-988/1 "Jony" Z-824 1956-1962; 

1972-

"Kárász" fedőnevű célszemély 1949-ben hivatásos embercsempészként működött az 

osztrák magyar határon, amikor a szombathelyi elhárító osztály beszervezte. 1952 

elején ez a kapcsolat megszakadt, írásos dokumentum a beszervezésről nem maradt. 

1956 után keletkezett információk szerint "Kárász" a "Szamosi" fedőnevű célszemély 

által irányított nyugatnémet ügynökcsoport tagja lett. A BM II/4. Osztály ÉT-alosztály, 

valamint a BM II/3-C alosztály jelentései szerint "Kárász" tevékenységét Ausztriában 

"Gyenes", "Boros", "Zádor" és "Szabó" fedőnevű ügynökökön keresztül figyelték, 

valamint ellenőrizték magyarországi kapcsolatait is.

1965 1969 Ausztria, Mo.

320. Bt-988/2 "Jony" Z-824 1960-1966; 

1972

"Kárász" fedőnevű célszemély, volt embercsempész, nyugatnémet hírszerzési 

kapcsolatokkal gyanúsított bécsi lakos ellenőrzésével kapcsolatos iratok. BM III/I-2-E 

alosztály

1965 1969 Ausztria, Mo. 

Csehszlovákia
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321. Bt-988/3 "Jony" Z-824 1965-1976 "Jony" fedőnevű ügynök, korábban "Kárász" fedőnevű célszemély, bécsi vendéglős 

1965-ös beszervezésével, foglalkoztatásával, és végül 1970-es kizárásával kapcsolatos 

iratok. A dosszié jelentős mennyiségű számozatlan lehallgatási és kihallgatási 

jegyzőkönyet is tartalmaz. BM III/I-2-D Alosztály

1965 1970 Ausztria, Mo.

322. Bt-988/4 "Jony" Z-824 1975-1984 "Jony" fedőnevű ügynököt, aki bécsi vendéglős volt és kapcsolatban ált nyugatnémet 

hírszerzőkkel,  1965-ben szervezték be. Az értékelések szerint a magyar 

állambiztonsági szervekhez nem volt őszinte, kapcsolatai előtt is dekonspirálódott, ezért 

1981-ben megszakították vele a kapcsolatott, majd 1982-ben kizárták a hálózatból. BM 

III/I-2. Osztály

1975 1983 Ausztria, Mo.

Bt-990 "Carter" Z-998 1963-1969 "Carter" 1956-ban disszidált. A Németországi Magyar Diákszövetség elnökeként a 

diákemigráció terén széleskörű tapasztalatokkal rendelkezett, ezért 1963. áprilisától 

beszervezés céljából tanulmányozták személyét. 1964-ben Genfben élt, az emigráns 

Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége külügyi alelnöke volt. Anyagi 

visszaélései voltak. 1967. január 13.-án "Carter" fedőnéven szervezték be ügynöknek, 

de augusztusi beutazása során az együttműködést megtagadta, ezért 1968-ban 

kizárták a hálózatból. A dosszié 31 db. levelezőlap nagyságú megfigyelési fotót 

tartalmaz Ruszka Péterről és ismerőseiről.

1967 1970 Svájc, NSZK

323. Bt-991/2 "Varga Béla" H-30033/2 1956-1969 Az ügynököt a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye espereseként szervezték be 

és nyugat-európai református egyházi vonalon kívánták felhasználni. BM III/I-c.

1964.02.20 1969.04.22 Mo. Kecskemét

Bt-993 "Bank" 10-60103 1957-1971 "Bank" fedőnevű ügynök operaénekes volt. 1950-ben szervezte be 

szabadkőművességét terhelő adatként felhasználva az ÁVH Budapesti Főosztálya. 

Feladata 1958-ig a kül- és belföldi szabadkőművesek ellenőrzése volt. A munkáját 

értékelő összefoglaló jelentés szerint az 1956-os forradalom leverése után rögtön 

jelentkezett és eredményes munkát végzett művész körökben az forradalmárok 

felderítésében. 1958-ban átvette a BM II/3-e alosztálya, mert ekkortól kezdve sokat járt 

nyugat-európai országokba fellépésekre. Jelentéseket adott ottani 

szabadkőművesekről, művészekről, ciszterci szerzetesekről. 1964-től az NSZK-ban élt. 

1970-ben zárták ki a hálózatból.

1957.09.25 1970.12.21 Ausztria, Mo., 

Fro., Svájc, NSZK

324. Bt-994/1 "Peptid" 10-68468 1958-1962 "Peptid" az ELTE TTK Szerves Kémia Intézetének tanára volt, 1953-ban szervezték be. 

1956-ban megszakadt vele a kapcsolat, 1959-ben újították fel és két osztályidegennek 

minősített kollégájáról kellett jelentenie, valamint a külföldön tartott konferenciákról 

kellett hangulatjelentéseket adnia.

1970 1972

Bt-994/2 "Peptid" 10-68468 1966-1972 "Peptid" az ELTE TTK Szerves Kémia Intézetének tanára volt, 1953-ban szervezték be. 

1956-ban megszakadt vele a kapcsolat, 1959-ben újították fel és két osztályidegennek 

minősített kollégájáról kellett jelentenie, valamint a külföldön tartott konferenciákról 

kellett hangulatjelentéseket adnia. 1972-ben zárták ki a hálózatból. 

1970 1972

Bt-995 "Ferenci Sándor" Z-973 1966-1969 "Ferenci Sándor" fedőnevű titkos munkatárs 1966-tól 1968-ig a TESCO szakértőjeként 

Kubában dolgozott. 

1967 1969 Kuba

Bt-996 "Holló Géza" H-22370 1959-1963; 

1966-1969; 

1973-1974

"Holló Géza" fedőnevű informátort, majd titkos munkatársat, a Ganz-Mávag mérnökét 

1959-ben szervezték be. 1962-ben a párizsi Magyar Intézetbe akarták helyezni, erre 

végül nem került sor

1959 1969  Fro. 

Bt-997 "Kaszás" Z-444 1961-1968 "Kaszás"-t 1961-ben szervezték be levélcímtulajdonosnak. 1961 1969.03.14
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Bt-998 "Harmath" H-5470 1958-1972 "Harmath" fedőnevű titkos munkatárs gépíróként dolgozott a Külügyminisztériumban és 

különböző követségeken. 1955-ben szervezték be, ennek iratai 1956-ban elvesztek. 

1962-ben a koppenhágai követségre került, ekkor a BM II/3-H Alosztály vette fel vele a 

kapcsolatot, majd a BM III/I-4-H Alosztály foglalkoztatta. 1969-ben tért haza, ekkor 

pihentették, majd 1971-ben kizárták a hálózatból. 

1962 1905.05.22 Mo., Dánia

325. Bt-999 "Kunsági" Z-1144 1968-1969; 

1974-1977

A berni Magyar Nagykövetségen sofőrkén dolgozó "Kunsági" fedőnevű jelölt sikertelen 

beszervezési kísérlete.

1968 1969 Mo., Svájc

Bt-1000 "Ungvári" Z-249 1960-1972 A titkos munkatárs 1960-tól a frankfurti magyar kereskedelmi kirendeltségen dolgozott. 1960.04.25 1969.05.20 Mo., NSZK

Bt-1001 "Hollós" Z-800 1965-1972 "Hollós" 1965-1968 között hivatalos kiküldetés kapcsán Olaszországban dolgozott. 

Előbb a római Magyar Nagykövetségen gépkocsivezetőként, majd a Pápai Magyar 

Intézet és a Római Magyar Akadémia közös épületében portásként foglalkoztatták.

1965.07.28 1972.09.04 Olaszo. Róma

Bt-1002 "Koppány László" H-13197 1964-1969 "Koppány László" fedőnevű titkos munkatárs egy 1964-ben keletkezett értékelő jelentés 

szerint 1942-ben a Rába harckocsijavító gyár főmérnöke volt. A Vezérkari Főnökség 2. 

osztályának Külön Bírósága 1943 márciusában szabotázs vádjával 10 hónap 

börtönbüntetésre ítélte, de 1943 júliusában mint nélkülözhetetlen műszaki embert 

feltételesen szabadlábra helyezték, az őt elítélő különbíróság elnökét leváltották és a 

frontra küldték, ahol elesett. 1956-ban a Ikarusz Gyár Munkástanácsának tagja volt. 

1957-ben a Ganz-Mávag főmérnöke lett. Tagja volt az Országos Műszaki Fejlesztési 

Bizottságnak. 1964 és 1968 között a Ganz-Mávag képviselőjeként Kairóban 

tartózkodott.

1964 1969 Egyiptom

Bt-1003 "Natalie" Z-1031 1958-1958; 

1964-1972; 

1979

"Natalie" fedőnevű titkos munkatárs titkárnőként 1965 és 1967 között a washingtoni, 

majd 1969-ig az ottawai követségen dolgozott. 1967-ben szervezte be a BM III/I-1. 

Osztály, hazatértekor előbb a pihentetéséről hoztak határozatot, majd 1972-ben zárták 

ki a hálózatból. A dosszié anonimizált lapot is tartalmaz.

1967 1969 USA, Mo., 

Kanada 

Washington, 

Ottawa

326. Bt-1005 "Rémay László" Z-970 1952-1954; 

1966-1969

1952 és 1954 között "Pék János" fedőnéven lakásgazda, 1966-67-ben pedig "Rémay 

László" fedőnéven levélcímtulajdonos volt.

1967 1969 Magyarország Budapest

Bt-1006 "Kisházi" Z-851 1964-1969; 

1972-1972; 

1981-1981

"Kisházi" fedőnevű titkos munkatárs 1947-től 1953-ig politikai tisztként BM-állományban 

szolgált. 1953-tól 1957-ig a Begyűjtési Minisztérium személyzeti osztályvezetője volt. 

Ezután a Technoimpex Külkereskedelmi Vállalat Személyzeti- és Munkaügyi 

Osztályának vezetője, majd a Mezőgépexport Osztály vezetője volt. 1964. és 1968. 

között a Bombay-i Kereskedelmi Alkirendeltségen dolgozott.

1966 1969 Magyarország, 

India

Bt-1007 "Szíves" Z-433 1961-1969; 

1975-1975; 

1977-1978

"Szíves" fedőnevű levélcímtulajdonost 1961-ben szervezte be a BM II/3-a alosztálya. 

1969-ben zárták ki a hálózatból.

1961 1969 Magyarország

Bt-1009 "Erdős" Z-426 1961-1969 "Erdős" fedőnevű levélcím-tulajdonost 1961-ben szervezte be a BM II/3-e alosztálya. 

1969-ben a BM III/I-3-j alosztálya zárta ki a hálózatból.

1961 1969 Magyarország Budapest

Bt-1010 "Építő" Z-863 1966-1972 "Építő" fedőnevű ügynök előbb mint társadalmi kapcsolat, majd titkos munkatárs, 

később mint levélcím tulajdonos volt a hálózat tagja. Újságíróként a Népszabadságnál, 

majd az Építőipari Minisztérium sajtóosztályán dolgozott.

1966 1969 Mo.
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327. Bt-1013/1 "Rounder" ("Kör 

Péter")

H-21679/1 1954; 1957-

1964; 1967-

1969; 1971

A titkos munkatárs 1959-től az IBUSZ-nál dolgozott. 1961-től az IBUSZ bécsi 

kirendeltségének helyettes vezetője, majd 1962-től vezetője. 1964-től a központban 

dolgozott, 1968-tól pedig a Frankfurt am Main-i IBUSZ iroda helyettes vezetője. Igen 

széleskörű kapcsolatokat alakított ki a nemzetközi turizmus területén. BM II/4-h. A 

dossziéhoz 70 db., különféle dokumentumokról felvett film-negatív tartozik. 

1959.04.06 1968.11.15 Ausztria, Mo., 

NSZK

Budapest, 

Bécs, 

Fankfurt

Bt-1013/2 "Rounder" H-21679 1966, 1968- 

1970

A titkos munkatárs 1968-tól a Frankfurt am Main-i IBUSZ iroda helyettes vezetője volt, 

1969 márciusában családjával együtt disszidált. BM III/I-2-e.

1968.11.06 1969.11.04 Mo., NSZK Budapest, 

Frankfurt

328. Bt-1014 "Schön" Z-1130 1968-1981 "Schön", később "Esti" fedőnevű titkos munkatárs 1968-ban külpolitikai újságíróként 

dolgozott az Esti Hírlapnál és franciaországi útjáról jelentett. Beszervezése után 

elzárkózott a találkozók elől. 1969-től kezdve több alkalommal tettek javaslatot 

pihentetésére. BM III/I-3-i.

1968 1969 Mo., Fro.

Bt-1015 "Gyógyszerész" Z-955 1966-1980 A disszidálási kísérlettel gyanusított, "Gyógyszerész" fedőnevű ügynök beszervezésével 

kapcsolatos anyagokat és két jelentését tartalmazza a dosszié. Ismeretségi körébe 

tartozott Ernyei Béla színművész is.

Ausztria, Mo., 

NSZK

Bt-1016 "Móri" Z-675 1964-1972 "Móri" fedőnevű titkos munkatársat 1964-ben szervezte be a BM III/I-3-e alosztálya 

levélcímtulajdonosnak. 1967-től a Ferunion képviseletében önálló üzletkötőként 

Nigériában tartózkodott, ekkortól a BM III/I-11-a alosztálya foglalkoztatta. 1972-ben 

zárták ki a hálózatból.

1970 1971 Nigéria Budapest

Bt-1017 "Vellai Attila" Z-1086 1968-1969 "Vellai Attila" fedőnevű ügynök a Minisztertanács balatonszemesi üdülőjében 

felszolgálóként dolgozott.

1968 1969 Mo.

329. Bt-1018/1 "Júlia" H-41066/1 1962-1968 "Júlia", korábban "Aloma" fedőnevű ügynököt illegális szerencsejátékok ellenőrzésére, 

valamint egyházi személyek kompromittálására használták.

1964 1969 Mo.

Bt-1018/2 "Júlia" H-41066 1968-1971 "Júlia" fedőnevű ügynök kizárásával, valamint francia állampolgárságú férjével 

kapcsolatos iratokat tartalmaz a dosszié. BM III/I-4-k.

1968 1969 Mo., Fro.

Bt-1020/1 "Speelmann" H-43990/1 1954-1965 "Speelmann" domonkos rendi szerzetes 1948-ban hagyta el az országot és az NSZK-

ban telepedett le. Gyakran járt Magyarországra, 1965-ben történt hazalátogatásakor 

titokban őrizetbe vették, hogy beszervezhessék. "Speelmann" az emigráns magyar 

írókat tömörítő Vörösmarty Irodalmi Kör alapítója, valamint Pásztortűz című lapjuk 

szerkesztője, valamint az Amerikai Magyar Kiadó alapító-igazgatója volt. Ezen kívül az 

Új Hungária című lap kiadója, alapítója, vezetője volt és létrehozta a Mindszenty 

Vándorakadémiát.

1965 1969 NSZK

330. Bt-1020/2 "Speelmann" H-43990 1965 "Speelmann" domonkos rendi szerzetes 1948-ban hagyta el az országot és az NSZK-

ban telepedett le. Gyakran járt Magyarországra, 1965-ben történt hazalátogatásakor 

titokban őrizetbe vették, hogy beszervezhessék. "Speelmann" az emigráns magyar 

írókat tömörítő Vörösmarty Irodalmi Kör alapítója, valamint Pásztortűz című lapjuk 

szerkesztője, valamint az Amerikai Magyar Kiadó alapító-igazgatója volt. Ezen kívül az 

Új Hungária című lap kiadója, alapítója, vezetője volt és létrehozta a Mindszenty 

Vándorakadémiát. A dosszié a kihallgatásáról készült hanganyag gépelt változatát 

tartalmazza.

1967 1969 NSZK

Bt-1020/3 "Speelmann" H-43990/3 1964-1973 "Speelmann" domonkos rendi szerzetes 1948-ban hagyta el az országot és az NSZK-

ban telepedett le. Gyakran járt Magyarországra, 1965-ben történt hazalátogatásakor 

titokban őrizetbe vették, hogy beszervezhessék. A dosszié a "Speelmann" fedőnevű 

ügynökkel történt sikertelen kapcsolatfelvételi kísérletekkel, majd a hálózatból való 

kizárásával kapcsolatos iratokat tartalmaz.

1967 1969 Mo., NSZK
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331. Bt-1021 "Sóstói Éva" Z-737 1964-1965, 

1967-1969

A BM III/I-2-e alosztályának jelöltje tanársegéd volt a szegedi József Attila 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán és 1964-ben egy éves ösztöndíjat 

kapott Ausztriába. Beszervezése 1964. október 28-án történt meg. Bécsből való 

hazatérése után 1965-ben átadták a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság III/II. 

alosztályának. 1967-től két évig a göttingeni egyetemen tanított, ekkor a BM III/I-3-i 

alosztálya foglalkoztatta. 1969-ben a krakkói egyetemre került lektornak.

1964 1969 Ausztria, Mo., 

NSZK

Bécs, 

Szeged, 

Göttingen

Bt-1022 "Hillary" Z-1098 1953-1969 ; 

1984

"Éles" Tibor fedőnevű ügynököt, aki katolikus pap volt, kompromittáló adatok alapján 

szervezték be 1952-ben és 1956-ig foglalkoztatták. Ekkor disszidált, Ausztriában élt. 

"Hillary" fedőnéven 1968-ban, egy magyarországi látogatása alkalmával szervezte be 

újra a BM III/I-4-L alosztály. 1969-ben megállapították, hogy dekonspirálódott, ezért 

kizárták a hálózatból. A dosszié jelentős mennyiségű számozatlan csatolt iratot is 

tartalmaz.

1968 1969 Ausztria, Mo.

Bt-1028/1 "Mókus" ("Temes") Z-1051/1 1967-1971 "Mókus" fedőnevű T-lakás (Bp. VII. Barát u. 5.) iratai. 1969 1971 Mo.

Bt-1028/2 "Temes" Z-1051/2 1971-1983 A "Mókus" (Budapest, VII. kerület, Barát utca 5.) és a "Temes" (Budapest, XI. kerület, 

Lágymányosi utva 14/a.) fedőnevű T-lakások iratai.

1971 1983

332. Bt-1031/1 "Jakucs Piroska" Z-816 1965-1971; 

1978; 1980; 

1982

"Jakuts Piroska" 1965-től 1970-ig a párizsi magyar kereskedelmi kirendeltség 

munkatársa volt.

1970 1971 Fro.

Bt-1032 "Béki Ernő" Z-923 1951-1953; 

1966-1970

"Béki Ernő" fedőnevű jelölt, majd titkos munkatárs, közgazdász, a Belkereskedelmi 

Minisztérium osztályvezetője, 1966 és 1969 között az ENSZ Munkaügyi Hivatalának 

munkatársaként dolgozott Svájcban. Ez idő alatt volt a hálózat tagja. Hazatérése után 

zárták ki a hálózatból. BM III/I-3. Osztály. 

1966 1970 Mo., Svájc

Bt-1044 "Erdész" Z-749 1964-1971 "Erdész" 1950-től 1953-ig a pekingi, 1958-tól 1962-ig a római Magyar Nagykövetségen 

dolgozott. 1965-ben ismét Rómába helyezték, 1969-ben tért haza.

1969 1970 Olaszo.

Bt-1045 "Balikó Mária" Z-1073 1966-1970; 

1974-1974; 

1987-1987

"Balikó Mária" fedőnevű ügynököt 1968-ban szervezték be azzal a céllal, hogy az 

állambiztonsági szervek által alapított Sole Mio nevű bár ("Ámor Háza" fedőnevű 

objektum) alkalmazásában mixerként dolgozó ügynök révén ellenőrizhessék az 

Olaszországból Magyarországra érkezőket és részt vegyen az ellenük irányuló erkölcsi 

kompomittáló akciókban. BM III/I-4-k.

1969 1970 Magyarország, 

Olaszország

Bt-1047 "Nardai" Z-1016 1967-1972 "Nardai" vagy "Nardainé" korábban a "Fehérvári" fedőnevű T-lakás (Bp. XI. Fehérvári u. 

26.) tulajdonosa, majd 1967-től 1971-ig a kölni magyar kereskedelmi kirendeltség 

adminisztrátora volt.

1970 1972 NSZK

333. Bt-1048 "Bánszéki" Z-1913 1966-1977 Olaszországi hírszerző ügynökkel ("von Schiller") való személyes kapcsolattartásra 

foglalkoztatott nyugdíjas levélcímtulajdonos beszervezési dossziéja (cím: Budapest, XI. 

ker. Beregszász tér 6.).

1971 1977 Olaszország

Bt-1052 "Csillagász" Z-1275 1969-1974 "Csillagász" vagy "Csillag" fedőnevű titkos munkatárs 1969-től 1971-ig egy groningeni 

laboratóriumban dolgozott dolgozott ösztöndíjasként. 

1970 1974 Hollandia

Bt-1060 "Florek" Z-3714 1984-1986 "Florek" fedőnevű titkos munkatársat, aki matematikusként  az MTA szegedi 

Automataelméleti Kutató Csoportjában dolgozott, az USA-ba tervezett utazása, 

munkavállalása kapcsán szervezték be. Kiutazása meghiúsult, ezért 1986-ban 

"pihentetéséről" döntöttek. BM Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság III/I. alosztály.

1984 1986 USA, Mo. Szeged, San 

Francisco
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Bt-1065/1 "Feleki" Z-912 1959-1976 A külkereskedelmi fedéssel Brüsszelben foglalkoztatott hálózati személy operatív 

feladata a Közös Piacról szóló titkos és bizalmas információk megszerzése volt. 1973-

tól kezdve már a római rezidentúra foglalkoztatta (célfeladat: gazdasági hírszerzés az 

EGK-ról és az NSZK-ról). A dossziéban főként jelentések, javaslatok, átiratok 

találhatóak "Feleki" személyéről és hálózati tevékenységéről. 

1970 1981 Belgium, 

Magyarország, 

Olaszország

Brüsszel, 

Róma, 

Budapest

334. Bt-1065/2 "Kozmosz" Z-912 1969-1970, 

1989

A "Feleki (József)" fedőnevű titkos munkatárs budapesti lakását "T" (találkozási) 

lakásként használta a magyar hírszerzés a hálózati személy tartós külföldi kiküldetése 

idején. A dosszié a hálózati személy "T" lakásgazdaként való beszervezésének 

dossziéja (a lakás címe: Budapest, VIII. ker. Mikszáth Kálmán tér 2.)

1969 1970 Magyarország Budapest

Bt-1065/3 "Feleki József" Z-912 1978-1981 A hálózati személy 1978 után az Osztrák Kommunista Párt által alapított RIVER nevű 

vállallat budapesti képviseletének az igazgatója volt (a hírszerzés azonban továbbra is 

EGK-vonalon szerette volna foglalkoztatni). A dossziéban főként a tmt. személyes és 

egzisztenciális panaszainak kivizsgálásáról és az 1981. évi kizárásáról szóló iratokat 

találhatjuk.  

1979 1981 Ausztria, 

Magyarország

Budapest

Bt-1076 "Tiszai Lajos" Z-478 1961-1971 A hálózati személy - aki az ötvenes évek elején rendőrként szolgált - a Külkereskedelmi 

Minisztérium Tőkés Államközi Főosztályán a nyugatnémet referatúra vezetőjeként 

dolgozott. A hírszerzés ezen a vonalon kívánta őt foglalkoztatni és operatív akciókba 

bevonni. 1964-ben "Tiszai Lajos"-t a római magyar kereskedelmi kirendeltségre 

helyeték ki, ahol operatív szerepe is megmaradt. 1971-ben átadták hálózati 

továbbfoglalkoztatásra a BM III/II-10. Osztálynak. 

1969 1971 Magyarország, 

Olaszország, 

NSZK

Budapest, 

Frankfurt am 

Main, Róma

Bt-1077/1 "Petus" 10-65794 1948-1964 "Petus", korábban "Petrovics" fedőnevű ügynök 1943-tól 1944 decemberéig a Magyar 

Telefonhírmondó és Rádió Rt. bemondója volt, 1944. október 15-én ő olvasta be Horthy 

proklamációját. Széleskörű ismeretséggel rendelkezett a színészek között. 1956-tól a 

MÁV-nál fordítóként dolgozott. 1951-ben szervezték be és 1962-ben kizárták a 

hálózatból. 

1969 1971 Magyarország

Bt-1077/2 "Petus" 10-65794 1951-1967 "Petrovics" , később "Petus" fedőnevű ügynök előbb az IBUSZ-nál, majd a Kulturális 

Kapcsolatok Intézetében dolgozott.

1969 1971 Mo., Olaszo. Budapest

Bt-1081 "Rejtő" Z-958 1966-1967; 

1970-1972; 

1981

A titkos munkatárs statisztikus és demográfus volt, 1966-ban az ELTE tanszékvezető 

egyetemi tanára. BM III/I-3-j.

1970.10.24 1971.02.11 Belgium, Mo. Budapest

335. Bt-1082 "Urbán" Z-213 1966-1967; 

1970-1972; 

1981

A titkos munkatárs újságíró, 1959-63 között és 1969-70-ben az MTI bécsi tudósítója 

volt. Itthon a Magyar Hírlapnál dolgozott. 1971-ben turista útlevéllel Nyugat-Európába 

utazott, ahonnan nem tért vissza. Ausztráliában telepedett le.  BM III/I-3-i.

1970 1973 Ausztrália, 

Ausztria, Mo.

Bécs, 

Budapest

Bt-1084 "Békési Balázs" Z-1137 1967-1970; 

1989

"Békési Balázs" fedőnevű ügynök teológus hallgató volt, mivel nem szentelték pappá, a 

hálózatból kizárták.

1969 1971 Mo.

Bt-1085 "Barlay Erzsébet" Z-1180 1968-1972 "Barlay Erzsébet" fedőnevű ügynököt olasz vonalon akarták foglalkoztatni. 1969 1971 Mo., Olaszo.

Bt-1088 "Both" Z-2459 1976 "Both" fedőnevű jelölt sikertelen beszervezési kísérlete. A jelölt 1963-tól 1969-ig a 

Hungária Vállalat és Étterem alkalmazásában különböző hotelekben volt portás. 1969-

től a Medimpex Külkereskedelmi Vállalat munkatársa volt. 1976-ban pályázott 

spanyolországi külszolgálati kihelyezésre. A BM III/I-14. alosztálya ekkor akarta 

beszervezni, amelyet elvi alapon utasított el.

1976 1976 Magyarország
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336. Bt-1091/1 "Perry Ralph" 10-70212 1954-1965 "Hyacintus" fedőnevű, a hálózatból kizárt ügynökről szóló anyagok (hálózati jelentések, 

feljegyzések, beszámolók). "Hyacintus" 1957-ben disszidált, majd ezt követően "Perry 

Ralph" fedőnévvel próbálta a hírszerzés újból felvenni vele a kapcsolatot, hogy az 

emigrációban élő katolikus egyházi személyekről adjon információkat. A 

kapcsolatfelvétel sikertelenül végződött, az állambiztonság lemondott a beszervezésről.

1970 1971 Ausztria, Mo., 

Fro. 

337. Bt-1091/2 "Perry Ralph" Z-1356 1959-1968 "Hyacintus" fedőnevű, a hálózatból kizárt ügynökről szóló anyagok (hálózati jelentések, 

feljegyzések, beszámolók). "Hyacintus" 1957-ben disszidált, ezt követően "Perry Ralph" 

fedőnévvel próbálta a hírszerzés újból felvenni vele a kapcsolatot, hogy az emgrációban 

élő katolikus egyházi személyekről adjon információkat. A kapcsolatfelvétel sikertelenül 

végződött, az állambiztonság lemondott a beszervezésről. A dosszié többségében 

ügynöki jelentéseket tartalmaz.

1969 1971 Ausztria, Mo. Bécs

Bt-1091/3 "Perry Ralph" Z-1356 1969-1970 A dossziéban "Hyacintus"-nak, a hálózatból kizárt ügynöknek a róla szóló anyagai 

(hálózati jelentések, feljegyzések, beszámolók) találhatóak. "Hyacintus" 1957-ben 

disszidált, ezt követően "Perry Ralph" fedőnevet adva neki próbálta a hírszerzés újból 

felvenni vele a kapcsolatot, hogy az emgrációban élő katolikus egyházi személyekről 

adjon információkat. A kapcsolat felvétel sikertelenül végződött, az állambiztonság 

lemondott a beszervezésről.

1969 1971 Ausztria, Mo. Bécs

338. Bt-1094 "Nyiri Pál" Z-1163 1968-1970 "Nyiri Pál" fedőnevű ügynököt honvédként szervezték be egy olasz állampolgárságú 

személy megfigyelésére.

1969 1971 Mo.

Bt-1095 "Márk" Z-1886 1971-1973 A BM III/I-4. osztálya által nyitot dosszié a "Márk" fedőnevű ügynök beszervezési 

anyagait, a rávonatkozó jellemzéseket, feljegyzéseket, ügynöki jelentéseket 

tartalmazza.

1971.09.24 1973.10.06 Vatikán

Bt-1096/1 "Hawkes Roger" Z-819 1963-1965 A hálózati személy Svájcban élő magyar gyógyszerész volt, akit a kinti magyar 

emigráció "feldolgozása" céljából kívánt foglalkoztatni a hírszerzés. A dossziéban 

fokozatos beszervezésének körülményeiről olvashatunk.  

1970 1971 Svájc Bern, Genf

Bt-1096/2 "Hawkes Roger" Z-819 1965-1979 A hálózati személy Svájcban élő magyar gyógyszerész volt, akit a kinti magyar 

emigráció "feldolgozása" céljából foglalkoztatott a hírszerzés. 1979-ben elhunyt. 

1970 1971 Svájc Genf

339. Bt-1098 "Gyöngyös" Z-1152 1965-1970 "Gyöngyös" fedőnevű ügynököt egy olasz barátja kapcsán szervezte be a BM III/I-4-l 

alosztálya. Egy olaszországi útját követően az NSZK-ba disszidált, és ezért kizárták a 

hálózatból.

1969 1971 Mo., Olaszo., 

NSZK

Bt-1100 "Ladányi" Z-507 1954; 1961-

1964; 1967; 

1971

A "Ladányi" fedőnevű hálózati személy 1962-1964 között a jugoszláviai Rijekában 

teljesített szolgálatot mint a MASPED vállalat megbízottja. Kihelyezése előtt hazafias 

alapon hírszerzői operatív munkára szervezte be  titkos munkatársként a BM II/3. 

osztálya (későbbi a BM III/I. lett a tartója). Az állambiztonság értékelése szerint 

eredményes munkát végzett gazdasági információk szerzése, a rijekai ügynökhelyzet 

tanulmányozása, valamint társadalmi kapcsolatok kiépítése és feldolgozása terén. 

Miután jugoszláv vonalon a BM az operatív munkát beszüntette, 1964-ben "Ladányit" 

kizárták a hálózatból. A dossziéban ennek ellenére vannak bizonyos adatok további 

foglalkoztatására is.  

1962 1967 Mo., Jugoszlávia

Bt-1101 "Bors János" 10-69543 1957-1972, 

1981

A hálózati személy a brüsszeli, bécsi, majd a római magyar nagykövetségen töltött be 

gépkocsivezetői állást. A hírszerzés külképviseleti operatív elhárítási feladatokra 

alkalmazta.

1969 1971 Ausztria, Belgium, 

Olaszország

Bécs, 

Brüsszel, 

Róma 

Bt-1104 "Tengelyi" Z-1138 1968-1971 "Tengelyi" fedőnevű titkos munkatárs a Római Magyar Akadémia portása volt. 1969 1971 Mo., Olaszo.
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Bt-1108 "Ildikó" Z-806 1965-1971; 

1975-1985

"Ildikó" fedőnevű ügynök a római magyar követségen gépíróként dolgozott. Hazatérését 

követően pár évvel disszidált és az olasz hírszerzéssel is kapcsolatba kerülhetett.

1969 1971 Mo., Olaszo.

340. Bt-1110 Szokoly Z-2717 1978-1987 "Szokoly" fedőnevű titkos munkatárs beszervezési dossziéja. A MOM marokkói 

szervizállomása vezetőjeként 1978-ban szervezték be, 1987-ben zárták ki a hálózatból. 

BM III/I-2.

1978 1987 Algéria

Bt-1113 "Zátonyi János" H-42183 1964-1972; 

1979-1980

"Zátonyi János" fedőnevű titkos munkatárs az IBUSZ stockholmi kirendeltségén 

dolgozott.

1970 1971 Svédország, 

NDK, NSZK

Bt-1118 "Nórápi" ("Tuba") Z-2261 1974-1980 A kiterjedt Pápa környéki és kisalföldi (és bencés) rokonsággal rendelkelkező "Tuba", 

később "Nórápi" fedőnevű titkos munkatárs 1974-ben a Párizsi Magyar Intézet politikai 

munkatársa, majd 1978-1980 között igazgatóhelyettese volt. Hazatérte után, 1980-tól 

az ELTE Eötvös József Collegium vezető francia nyelvtanára, egészen haláláig (2011). 

Feladatai főképp a Charta 77-re, a Francia Szocialista Pártra, valamint a magyar és 

francia egyetemközi kapcsolatokra vonatkoztak. BM III/I-3-b.  

1974.11.14 1981.03.13 Mo., Fro. Párizs, Pápa, 

Budapest

Bt-1119 "Palotás", "Baksa" Z-753 1958-1981 "Palotás" fedőnevű titkos munkatárs beszervezési dossziéja. "Palotás" rejtjelezőként 

Kínában, Braziliában, Vietnámban és Portugáliában a magyar követségeken dolgozott. 

BM III/I-1-a.

1965 1970 Brazília, 

Portugália, 

Vietnam

341. Bt-1120/2 "Krausz" Z-1041 1967-1971 A hálózati személy Egerben volt katolikus pap, a Dobó István téri minorita rendi 

templom káplánja. 1967-ben lehetősége nyílt arra, hogy rendi elöljárói révén elnyerje a 

magyar gyóntatói beosztást az Apostoli Szentszéknél. Ennek kapcsán szervezte be a 

hírszerzés operatív feladatokra.  

1969 1971 Magyarország, 

Olaszország, 

Vatikán

Budapest, 

Eger, Róma, 

Vatikánváros

Bt-1121/1 Franz 10-69391 1957-1963 "Jakab Béla" fedőnevű ügynök 1947-től a "Kontrollbüro"-nál (Controll Bureau) dolgozott, 

1956-ban a szállítmányozási cég igazgató-helyettese volt. Külföldi kiküldetéseiről nagy 

mennyiségű készpénzzel tért haza. Terhelő adatok alapján, 1953. december 24-én 

szervezte be a BM I/5. Osztály, amelyet 1955-ben megismételtek, amikor kiderült, hogy 

1,2 millió forintot hozott be az országba, melyből a Normafa úton szép villát vett. 

1956. decemberében Ausztriába utazott hivatalos kiküldetésre, s miután családja 

illegálisan követte, nem tért vissza. Később Svájcban, majd Luxemburgban élt, majd 

Rómában telepedett le.

1969 1971 Magyarország, 

Ausztria

Bt-1121/2 Franz 10-69391 1959-1972, 

1981

"Jakab Béla" fedőnevű ügynök 1947-től a "Kontrollbüro"-nál (Controll Bureau) dolgozott, 

1956-ban a szállítmányozási cég igazgató-helyettese volt. Külföldi kiküldetéseiről nagy 

mennyiségű készpénzzel tért haza. Terhelő adatok alapján, 1953. december 24-én 

szervezte be a BM I/5. Osztály, amelyet 1955-ben megismételtek, amikor kiderült, hogy 

1,2 millió forintot hozott be az országba, melyből a Normafa úton szép villát vett. 

1956. decemberében Ausztriába utazott hivatalos kiküldetésre, s miután családja 

illegálisan követte, nem tért vissza. Később Svájcban, majd Luxemburgban élt, majd 

Rómában telepedett le. 

A III/I-4-l alosztály 1967-ben az Jugoszláviában vette fel az ekkor már "Franz" 

fedőnéven nyilvántartott ügynökkel a kapcsolatot. Feladata egy szállítmányozó cég 

létrehozása lett volna Rómában, amelyte azonban nem tudott végrehajtani. 1970-től 

nem tartották vele a kapcsolatot, 1981-ben a BM III/I-3. Osztály zárta ki a hálózatból.

1969 1971 Magyarország, 

Olaszország, 

Jugoszlávia
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342. Bt-1128/1 "Pándi Kálmán" H-30123 1962-1963; 

1969

1962-1963-ban "Marton Tamás" fedőnevű informátort honvédként az elhárítás 

foglalkoztatta.

1970 1973 Mo.

Bt-1128/2 "Pándi Kálmán" H-30123 1970-1973 A korábban kizárt informátor ebben a dossziéban már csak beszervezési jelöltként 

szerepel.

1970 1973 Mo.

343. Bt-1133 "Somlai Iván" Z-494 1961-1972 "Somlai Iván" fedőnevű titkos munkatárs 1961-ben a Komplex Külkereskedelmi Vállalat 

osztályvezetője volt. 1962-ben szervezte be a BM II/3-f alosztály, majd1963-tól a 

londoni magyar kereskedelmi kirendeltség I. osztályú kereskedelmi titkáraként 

dolgozott. Tippkutató, tanulmányozó feladatokkal bízták meg. 1966-ban tért haza, az 

állambiztonsági szervek számára érdektelen munkaterülete miatt nem foglalkoztatták 

tovább, de hivatalosan csak 1972-be zárta ki a hálózatból a BM III/I-5. Osztály.

1970 1971 Magyarország, 

Nagy-Britannia

Bt-1134 "Pesti" 10-69032 1950-1980 "Kiss Ferenc", majd "Pesti" fedőnevű titkos munkatárs 1950-től a Külkereskedelmi 

Minisztérium munkatársa volt. 1950-től 1952-ig a  washingtoni, 1952-től 1955-ig a 

berlini, 1957 és 1962 között a stockholmi kereskedelmi kirendeltség vezetőjeként, 1973-

tól 1979-ig a bécsi kirendeltség vezetőjeként  dolgozott.

A washingtoni követségről való hazarendelése idején, 1952. március 18-án az ÁVH, 

másnap a katonai hírszerzés szervezte be. Az ÁVH tippkutatással, ügynökök 

beszervezésével, a katonai hírszerzés katonai berendezések vásárlásával bízta meg az 

USÁ-ban. 1952-ben derült ki, hogy kér szerv is foglalkoztatja, ekkortól a katonai 

hírszerzés tartotta vele a akapcsolatot. 1973-ban vette át tartását a BM III/I. 

Csoportfőnökség. 1980-ban zárták ki a hálózatból.

1975 1980 Magyarország, 

USA

Bt-1137/2 "Horváth" 10-61117 1951-1977 "Szerb", majd "Horváth" fedőnevű titkos munkatársat pártjavaslatra nevezték ki az 

Óbudai Fehérítőgyár igazgatójává 1947-ben. 1949-től a Pénzügyminisztérium Deviza 

Osztályának vezetője volt, majd 1954-től a Külügyminisztérium alkalmazásában állt. 

1951-től-től 1953-ig berni magyar nagykövetségen, 1955 és 1959. között II. titkári, majd 

első beosztotti rangban a bécsi magyar nagykövetségen, 1961-től 1966-ig első 

beosztottként ismét a berni követségen teljesített szolgálatot. 1966-ban a 

Külügyminisztérium hazarendelte és a Pénzügyi Osztály vezetőjének nevezte ki. 1970-

től 1972-ig Kölnben dolgozott. 

"Szerbet" 1949-ben az ÁVH I/4. Osztálya szervezte be, később átvette a VIII. Főosztály. 

Feladatai közé tartozott a gazdasági-politikai "sötét" hírszezés. 1977-ben a BM III/I-3. 

Osztály zárta ki a hálózatból.

Egy feljegyzés szerint B- és M-dossziéjának első kötetei 1956. októberében 

megsemmisültek.

1970 1977 Magyarország, 

Ausztria, Avájc, 

NSZK

344. Bt-1153 "Dombházi" Z-1953 1962-1975; 

1979-1979; 

(2000)

A "Dombhát" fedőnevű T-lakás (Bp. I. Úri u. 32.) tulajdonosa 1960-tól a MAHART 

Nemzetközi Osztályán dolgozott. 1967-71 között szigorúan titkos tiszt a BM III/II-6. 

osztályának állományában. Külföldi tartózkodása alatt lakását a BM III/I-4-b alosztálya T-

lakásnak használta.

1972 1975 Magyarország

Bt-1155 "Kalmár" Z-138 1957-1972; 

(1984)

"Kalmár" fedőnevű titkos munkatárs, a Medimpex főosztályvezetője, Ghánából és az 

NSZK-ból jelentett. BM III/I.-3-j.

1958.11.05 1984.01.24 Mo., Ghána, 

NSZK

Bt-1162 "Kettner" Z-3235 1971-1986 "Kettner" fedőnevű titkos munkatársat 1981-ben szervezte be a BM III/I-2. osztálya. 

1971-től 1975-ig a Rio de Janeiro-i magyar kereskedelmi kirendeltség titkára, 1980-tól 

1986-ig a lisszaboni kereskedelmi kirendeltség tanácsosa volt. 

1981 1986 Mo., Brazília, 

Portugália
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Bt-1167 "Bujtor Béla" Z-594 1961-1978 "Bujtor Béla" fedőnevű ügynök vegyészmérnök, 1956. október 15-től a Veszprémi 

Vegyipari Egyetem tanársegédje, majd adjunktusa, 1960-tól pedig ugyancsak 

Veszprémben az MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet tudományos munkatársa volt. 

1962-ben a Vámőrség eljárást indított ellene, mert nagy mennyiségű tantálport akart az 

országba csempészni, melyet 1956-ban disszidált, Párizsban élő, szintén 

vegyészmérnök barátjától szerzett. Ezután szervezte be a BM III/I-4-f alosztály. 

Feladata e barátjától való, kondenzátorgyártásra vonatkozó információszerzés, valamint 

híradástechnikai alapanyagok beszerzése volt. 1972-ben a BM III/I-5. Osztály zárta ki a 

hálózatból.

1970 1971 Magyarország, 

Franciaország

Bt-1168 "Volák Endre" Z-1078 1968-1971 "Volák Endre" fedőnevű levélcímtulajdonos iratai. 1969 1971 Mo.

345. Bt-1179 "Csend" Z-1141 1964-1971 "Csend" fedőnevű T-lakás (Balatonföldvár) tulajdonosának (korábban és később az 

ÁVH, illetve a BM beosztottjának) iratai.

1970 1971 Mo.

Bt-1184 "Duba" Z-2839 1979-1982 "Duba" fedőnevű titkos megbízott 1960-tól a Külügyminisztérium alkalmazottja, 1960-tól 

1966-ig a pozsonyi Magyar Főkonzulátus hivatalsegédje volt. 1970-től a venezuelai 

Magyar Nagykövetség munkatársaként rejtjelezői, számadói és vízum-kiadási 

feladatokat látott el. 1978 és 1982 között Madridban teljesített szolgálatot. 

1979 1983 Magyarország,Sp

anyolország,Vene

zuela, 

Csehszlovákia

Bt-1186 "Déli" Z-1194 1968-1972 "Déli" fedőnevű titkos munkatárs beszervezésének, majd kizárásának iratai. "Déli" a 

nizzai Európa Egyetemen szeretett volna tanulni.

1970 1971 Mo., Fro.

Bt-1189 "Konta" Z-1847 1971-1978 "Konta" fedőnevű titkos munkatárs, a Budapesti Műszaki Egyetem Automatizálási 

Tanszékének tudományos munkatársa 1969 óta állt kapcsolatban az állambiztonsági 

szervekkel. A BM III/I-10. osztálya a BM hivatásos vagy szigorúan titkos állományába 

szerette volna felvenni, amelyet "Konta" elutasított. Végül 1971-ben a BM III/I-5. 

osztálya szervezte be, külföldre telepítési céllal, amelyet szintén nem vállalt. Külföldi 

tanulmányútjairól azonban adott műszaki tárgyú jelentéseket. 1978-ban zárták ki a 

hálózatból.

1971 1978 Magyarország

346. Bt-1191 "Dám" Z-2594 1977-1982 "Dám" fedőnevű titkos munkatársat, a Külkereskedelmi Minisztérium főelőadóját 1977-

ben szervezte be a BM III/I-14. osztálya. "Dám" ekkor a Külkereskedelmi Minisztérium 

Személyzeti Főosztályán a szocialista országok referense volt. Feladata tippkutatás 

volt: T-lakástulajdonos-jelölteket, illetve titkos munkatárs-jelölteket ajánlott az 

állambiztonsági szervek számára azon munkatársai köréből, akiket külföldre helyeztek. 

1979-től szigorúan titkos tisztként ellenőrizték, de végül nem vették BM-állományba. 

1982-ben kizárták a hálózatból.

1977 1982 Magyarország

Bt-1194/1 "Filológus" H-48006 1966-1974 "Filológus" fedőnevű titkos munkatárs az NSZK-ban a göttingeni egyetem finn-ugor 

tanszékén dolgozott, majd az USA-ba disszidált.

1970 1974 USA, NSZK

Bt-1194/2 "Filológus" H-48006 1968-1974 Az ügynököt, aki az MTA munkatársa volt, 1967-ben szervezte be a BM III/III-4. 

osztálya, majd 1969 augusztusától ösztöndíjjal 6 hónapra az Amerikai Egyesült 

Államokba küldték. Ezalatt a BM III/I-1. osztálya ideiglenesen foglalkoztatta, majd 1970 

augusztusában végleg átvette. Az ügynök 1971-töl a Göttingeni egyetemen tanított. 

1974 januárjában az MTA-val fennálló munkaviszonyát felmondta és a hazatérését 

megtagadta.

1970.10.22 1974.10.25 USA, NSZK
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347. Bt-1196/1 "Csákovits" H-29557/1 1962-1968 "Hansági", később "Csákovits" fedőnevű informátor beszervezésével és 

foglalkoztatásával kapcsolatos iratok. "Hansági" a Dunaújvárosi Szalmacellulózgyár 

tolmácsaként a gyárban megforduló brit szakemberekről adott jelentéseket. Később a 

Veszprémi Vegyipari Egyetem hallgatójaként adott információkat.

1970 1971 Magyarország Dunaújvá-ros 

(Sztálinvá-

ros), 

Veszprém

Bt-1196/2 "Csákovits" H-29557/2 1968-1972; 

1977

"Csákovits" fedőnevű informátor foglakoztatásával, majd kizárásával kapcsolatos iratok. 

A korábban "Hansági" fedőnevű informátor a Dunaújvárosi Szalmacellulózgyár 

tolmácsaként a gyárban megforduló brit szakemberekről adott jelentéseket. Később a 

veszprémi Vegyipari Egyetem hallgatójaként adott információkat. 1968-ben lett a pécsi 

Vegyigépészeti Technikum tanára, ettől kezdve "Csákovits" fedőnéven adott 

jelentéseket.

1970 1971 Magyarország Pécs

Bt-1197 "Bagdi" Z-1011 1967-1973 "Bagdi" fedőnevű titkos munkatársat 1967-ben szervezte be a BM III/I-3-j alosztály, 

majd kihelyezték a Párizsi Magyar Kereskedelmi Kirendeltségre gondnoknak. Feladata 

a követség biztonsági helyzetének ellenőrzése volt. 1967-ben tért haza.

1970 1971 Magyarország, 

Franciaország

Bt-1199 "Zoltai Éva" Z-772 1965-1971 "Zoltai Éva" fedőnevű titkos munkatárs 1965-ben a Chemolimpex Vállalat üzletkötője 

volt. Ekkor helyezték ki a brüsszeli magyar kereskedelmi kirendeltségre adminisztratív 

munkakörbe.  A dossziéból nem derül ki, mikor tért haza. A hálózatból 1971-ben zárták 

ki.

1970 1971 Magyarország, 

Belgium

Bt-1200 "Tátrai Péter" Z-913 1966-1971 "Tátrai Péter" fedőnevű titkos munkatárs beszervezési dossziéja. "Tátrai Péter" 1966 és 

1971 között a párizsi Magyar Nagykövetségen gépkocsivezetőként dolgozott. BM III/I-3-

j.

1970 1971 Mo., Fro.

Bt-1201 "Mécs Ilona" Z-877 1966-1971 "Mécs Ilona" fedőnevű titkos munkatárs beszervezésével, foglalkoztatásával, majd 

kizárásával kapcsolatatos iratok.  "Mécs Ilona" 1966-tól 1970-ig a berni kereskedelmi 

kirendeltség munkatársa volt. Jelentéseket nem adott.

1970 1971 Mo., Svájc

348. Bt-1203 "Radnóti Vera" H-23187 1959-1972 "Garami", majd "Radnóti Vera" 1945-től a Kereskedelem- és Közlekedésügyi 

Minisztériumban gyors- és gépírónőként dolgozott. 1959-ben helyezték a prágai Magyar 

Nagykövetségre titkárnőnek. Ekkor szervezte be a BM II/2-f alosztály. A nagykövetség 

alkalmazottairól, Prágában élő diplomatákról adott jelentéseket. 1963-ban hazatért, 

majd 1965-től a berni Magyar Konzulátuson dolgozott adminisztrátorként. Ekkor vette 

fel vele ismét a kapcsolatot a BM III/I-3-j alosztály, amely ezután "Radnóti Vera" 

fedőnéven foglalkoztatta. Az elhárítás figyelő akcióiról, a konzulátus biztonsági 

helyzetéről, a követség munkatársairól adott információkat.. 1970-ben tért haza, ettől 

kezdve pihentették, és csak 1981-ben zárta ki a hálózatból a BM III/I-2. Osztály.

1970 1971 Magyarország, 

Csehszlovákia, 

Svájc

Bt-1204 "Vágvölgyi Éva" Z-879 1966-1975 "Vágvölgyi Éva" a Külügyi Akadémia és a rádiótávírászi tanfolyam elvégzése után 1952-

ben a bukaresti, 1953-ban a berlini, 1955-től 1959-ig a prágai, 1961 és 1964 között az 

ankarai magyar nagykövetségen teljesített szolgálatot. 1966-ban a berni magyar 

nagykövetségre helyezték rádiótávírászi-rejtjelező feladatokkal. Ekkor szervezte be 

titkos munkatársnak a BM III/I-3-j alosztály. Feladata a követség biztonsági védelme, 

titkos anyagok kezelése volt. 1970-ben tért haza, 1971-ben a BM III/I-3. Osztály zárta ki 

a hálózatból.

1970 1971 Magyarország, 

Svájc
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Bt-1206/1 Durbin H-13437 1956-1966 "Katona János" fedőnevű ügynök - önéletrajza szerint - részt vett a kommunista 

mozgalomban a II. világháború alatt.  1956. októberében az Egyesült Izzóhoz tartozó 

Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet (HIKI) munkástanácsa vezetőségének tagja volt. 

1957. július 17-én közbiztonsági őrizetbe vették, ekkor szervezte be a BM II/6-b 

alosztály. Feladata a forradalomban részt vett, illetve disszidált munkatársainak 

megfigyelése, valamint híradástechnikai információk megszerzése volt. Külföldön is 

hajtott végre feladatokat. 1965-ban családjával együtt rokonlátogatásra utazott az NSZK-

ba és nem tért vissza, Münchenben telepedett le és a Siemensnél vállalt munkát. A BM 

III/III-1-b alosztály 1966-ban zárta ki a hálózatból. 

1970 1972 Magyarország, 

NSZK

349. Bt-1206/2 Durbin H-13437 1966-1977 "Katona János" fedőnevű ügynök - önéletrajza szerint - részt vett a kommunista 

mozgalomban a II. világháború alatt.  1956. októberében az Egyesült Izzóhoz tartozó 

Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet (HIKI) munkástanácsa vezetőségének tagja volt. 

1957. július 17-én közbiztonsági őrizetbe vették, ekkor szervezte be a BM II/6-b 

alosztály. Feladata a forradalomban részt vett, illetve disszidált munkatársainak 

megfigyelése, valamint híradástechnikai információk megszerzése volt. Külföldön is 

hajtott végre feladatokat. 1965-ban családjával együtt rokonlátogatásra utazott az NSZK-

ba és nem tért vissza, Münchenben telepedett le és a Siemensnél vállalt munkát.  A 

Legfőbb Ügyészség távollétében 1966-ban 3 év börtönbüntetésre ítélte. A BM III/III-1-b 

alosztály 1966-ban  zárta ki a hálózatból.

1967-től "Durbin" fedőnéven tippként foglalkozott vele a BM III/I-5 Osztály, de a 

kapcsolatot végül nem vették fel vele. 1977-ben ügyét lezárták.

1970 1977 Magyarország, 

NSZK

Bt-1209 "Taródi" 22-6371 1969-1971 "Taródi" fedőnevű titkos munkatárs, korábban "Kunfi Zsigmond" fedőnevű rezidens 

feladata a "Riporter" fedőnéven nyilvántartott külföldön élő újságíró fiának ellenőrzése 

volt.

1970 1972 Magyarország Győr

Bt-1211/1 Komoróczy Z-105 1958-1970 "Komoróczy" fedőnevű titkos munkatárs a berlini kereskedelmi kirendeltségen dolgozott 

külkereskedőként. A BM III/3. alosztálya szervezte be 1958-ban. 1961-től pihentették, 

majd 1966-ban a BM III/II-6-a alosztály kizárta a hálózatból. 1968-ban egy 

Magyarországra beutazó egykori disszidens beszervezése kapcsán merült fel újra a 

neve.A dosszié 50 lap "K" ellenőrzésből származó fénymásolatot is tartalmaz.

1958 1970 Magyarország, 

NDK

Bt-1211/2 Komoróczy Z-105 1970-1981 "Komoróczy" fedőnevű titkos munkatárs 1958-tól a berlini kereskedelmi kirendeltségen 

dolgozott külkereskedőként. Ekkor szervezte be a BM III/3. alosztály. 1961-től 

pihentették, 1963-ban hazatért, 1966-ban a BM III/II-6-a alosztály kizárta a hálózatból. 

1968-ban egy Magyarországra beutazó egykori disszidens beszervezése kapcsán 

merült fel újra a neve, ekkor azonban a Minisztertanács mellett működő Nemzetközi 

Együttműködési Bizottságnál kizárólag KGST-országok tartoztak munkaterületéhez. Így 

1971-be ismét kizárta a hálózatból a BM III/I-3-c alosztály.

1970 1972 Magyarország, 

NSZK

Bt-1212 "Rapp" Z-2140 1973-1981 "Rapp" fedőnevű titkos munkatárs beszervezési dossziéja. 1973-1974-ben, párizsi 

kiküldetése idején foglalkoztatták. BM III/I-3-b.

1973 1976 Magyarország, 

Franciaország
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350. Bt-1214/2 "Szántódi 

Sándorné"

H-15230 1967-1971 "Szántódi Sándorné" ("Szántó Sándorné") 1945 után az MNDSZ V. kerületi titkáraként, 

majd a szervezet központjában, később az MDP XI. kerületi pártbizottságon dolgozott. 

1950-től különböző külkereskedelmi vállalatoknál dolgozott üzletkötőként. A 

Munkásőrség tagja volt megalakulása óta és 1956-ban megkapta a "Szabadság 

Érdemrend"-et, de számos kitüntetést is kapott ("10 év a haza fegyveres 

szolgálatában", "Munkásőr Emlékérem", "Ejtőernyős Emlékérem").

1956. januárjában szervezték be először, a BM II/2-g alosztály foglalkoztatta 

informátorként, majd 1958-tól a BRFK Politikai Osztály II. Alosztálya, később, 1964-ig a 

BM III/III-1. Osztály "T"-lakásgazdaként tartotta vele a kapcsolatot. 

 A Külkereskedelmi Minisztérium 1967-ben Frankfurtba helyezte adminisztrátornak. 

Ekkor titkos munkatársként a BM III/I-3 Osztály szervezte be újra és elhárító feladatokat 

látott el. A dossziéból nem derül ki, hogy mikor tért haza. A hálózatból 1971-ben zárta ki 

a BM III/I-3-a alosztály.

1970 1972 Magyarország, 

NSZK

Bt-1217 "Csathó" Z-1083 1967-1971; 

1981; 1983; 

1987

"Csathó" fedőnevű titkos munkatárs a Mineralimpex dolgozójaként, a bécsi 

kereskedelmi kirendeltségen dolgozott.

1970 1972 Ausztria

Bt-1218/2 "Telekes Éva" 

("Mészáros Éva")

H-27738 1967-1972 "Mészáros Éva", később "Telkes Éva" fedőnevű ügynököt a kémelhárítás szervezte be 

1958-ban, terhelő adatok alapján. Őt és a később beszervezett lányát is elsősorban 

olasz vonalon foglalkoztatták. "Mészáros Évát" később az "Ámor Háza" fedőnevű 

objektum (Sole Mio Bár) vezetésével is megbízták, majd külföldi útjáról is jelentett. BM 

III/I-4-k.

1969 1972 Mo., Olaszo.

Bt-1219 "Pontos" Z-1260 1969-1971 "Pontos" fedőnevű levélcímtulajdonos iratai. 1969 1972 Mo. Budapest

351. Bt-1220/2 "Balassa Pál" 10-69003 1957-1976 "Balassa Pál" fedőnevű titkos munkatárs az 1950-es évek elején végzett a Külügyi 

Akadémián, majd a Külügyminisztérium Tájékoztatási Főosztályán, 1955-től pedig a 

Politikai Főosztály Nyugat-európai Osztálylán dolgozott olasz referensként. 1957-től a 

római nagykövetség sajtóattaséja volt. 1960-ban hazatért, de 1964-ben ismét 

Olaszországba helyezték. 1970-ben történt hazatérése után a Külügyminisztériumban 

az olasz referatúráról a románra helyezték át.

1953-ban a BM I. Osztálya szervezte be, a "Külügyminisztérium elhárításának vonalán" 

foglalkoztatták. 1956. októberében  a kapcsolat megszakadt, "Balassa" dossziéi 

megsemmisültek. 1957. elejétől az ügynököt félhivatalosan a IV. Osztály foglalkoztatta, 

majd 1957. nyarán a Külügyminisztérium a római nagykövetségre helyezte, ahol 1960-

ig sajtóattaséként dolgozott. A BM II/3. Osztálya ekkor vette fel vele ismét hivatalosan 

vele a kapcsolatot. A római rezidentúrán hírszerző feladatokat látott el és 2 ügynököt 

tartott. 1960-ban hazatért, majd 1964-ben ismét Rómába helyezték, ahonnan 

véglegesen 1970-ben tért vissza. 1971-től nem foglalkoztatták.

1969 1972 Magyarország, 

Olaszország

Bt-1225 "Felvidéki" Z-137 1958-1977 "Felvidéki" fedőnevű levélcímtulajdonos iratai. 1970 1972 Mo. Dunakeszi

Bt-1226 "Dömölky" Z-1575 1970-1981 A dosszié "Dömölky" fedőnevű ügynök beszervezési dokumentumai tartalmazza. 1970.05.26 1981.01.23 Mo., Olaszo.

3.2.1. Bt-dossziék   (1902) 1945-1990 (2003) 122/177



R.e. 

(d.)
Ikt. sz. Tárgy

Nyitó 

/Hálózati/ 

szám

Irat évköre Kivonat Ország Település
Dosszié nyitása-

zárása

Bt-1227 "Mágnes" Z-1436 1965-1972 "Mágnes" fedőnevű titkos munkatárs a TECHNOIMPEX vállalatnál dolgozott. 1964-ben 

kihelyezték svédországi képviselőnek. A BM III/I-4. Osztály 1965-ben beszervezte, de 

kiküldetése során nem sikerült vele kapcsolatot teremteni, ezért 1972-ben a BM III/I-5. 

Osztály kizárta a hálózatból.

1965 1972 Mo., Svédország

Bt-1228 "Éles Márton" H-20671 1958-1972 "Éles Márton" fedőnevű informátor a Hőtechnikai Kutató Intézet tudományos 

munkatársa volt. 1958-ban szervezte be a BM II/6-a alosztálya. Az ipari elhárítás 

területén foglalkoztatták. 1969-től a BM III/I-5-d. alosztálya foglalkoztatta Beer János 

1956-os disszidens ellenőrzésére. 1972-ben kizárták a hálózatból. 

1970 1972 Nagy-Britannia

352. Bt-1235 "Plankay Tamás" Z-892 1962-

1962;1965-

1969;1972-

1972

"Plankay Tamás" 1962-től a Chemokomplex Külkereskedelmi Vállalat 

devizaelőadójaként és üzletkötőjeként, valamint az IBUSZ külső idegenvezetőjeként 

dolgozott. 1962-ben már tervezték felvételét a BM III/I. állományába, azonban ez polgári 

szármázása miatt meghiúsult. 1966 májusában mint titkos munkatársat szervezte be a 

Hírszerzés hazafias alapon a Nyugatról beutazó, angolul beszélő turisták körében 

végzendő kutatómunkára. Előbb a BM III/I-1-B, 1967-től pedig a BM III/I-5. 

foglalkoztatta, az előbbi helyen idegenforgalmi, utóbbin ipari-technológiai területen. 

Munkahelyváltoztatása miatt hírszerző lehetőségei megszűntek, ezért 1972. 

márciusában a hálózatból való kizárását javasolták.

1972 Nagy-Britannia

Bt-1237 "Vági" H-45918 1959-1973 "Vereckei", később "Vági" fedőnevű hálózati személy, levélcímtulajdonos iratai. 1970 1973 Magyarország Budapest

Bt-1243 "Gallyas" Z-1017 1967-1972 "Gallyas" fedőnevű titkos munkatárs a Római Magyar Akadémia, majd a követség 

gondnokaként dolgozott.

1969 1972 Mo., Olaszo.

Bt-1249 "Fályi" Z-1010 1967-1972; 

1981

Fályi fedőnevű titkos munkatárs gépkocsivezető volt, korábban több külképviseleten is 

dolgozott, amikor 1967-ben a brüsszeli nagykövetségre való kihelyezése előtt a BM III/I-

3-J. Alosztály beszervezte. 1971-ben tért haza, 1972-ben döntöttek pihentetéséről, és 

ezt 1981-ben megismételték.

1967 1972 Belgium, Mo.

Bt-1250 "Zalka Péter" Z-631 1959-1972; 

1981

"Zalka Péter" fedőnevű titkos munkatárs a KOMPLEX külkereskedelmi vállalatnál 

dolgozott, majd a1962-ben a bécsi kereskedelmi kirendeltséghez helyezték 

kereskedelmi titkárnak, ekkor szervezte be a MNVK 2. Csfség, de rögttön átadta 

további foglalkoztatásra a BM III/I-4. Osztálynak.  1969 és 1972 között Párizsban 

dolgozott, majd Finnországban lett kirendeltség vezető. 1972-ben és 1981-ben 

pihentetéséről hozott határozatot a BM III/I-3. Osztály.

1970 1973 Ausztria, Mo., 

Finnország, 

Franciaország

Bt-1265 "Aradi" Z-1908 1964-1972 "Aradi" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja. Az ügynök lazarista szerzetes volt, 

akit Párizsba akarták telepíteni, hogy az ottani Katolikus Magyar Misszió 

tevékenységéről jelentsen. Egyházi vezetői a tartós kiutazását nem engedélyezték neki.

1971.11.18 1972.05.11 Mo.

353. Bt-1266/2 "Noggel" H-28233 1964-1972 Az ügynök egri ciszterci szerzetespap volt. 1968-ban vette őt át a magyar hírszerzés a 

BM Heves MRFK Politikai Osztályától további foglalkoztatásra és tartásra. Ettől kezdve 

két éves időtartamra Franciaországba telepítették, ahol teológiai és nyelvi képzésen 

vett részt, hálózati feladata pedig az volt, hogy a francia katolikus egyházról, a francia 

püspöki karról és a párizsi nunciatúra életéről jelentsen. Kis terjedelmű magánlevelezés 

is van a dossziéban. 

1964 1972 Franciaország Párizs, Eger
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Bt-1274 "Eszlári" Z-1161 1965-1968, 

1972

"Eszlári" (korábbi fedőneve "Beleznay") ügynök a Hídépítő Vállalat technikusaként 

dolgozott. 1968-ban hazafias alapon szervezte be a BM III/I-3. Osztálya abból a célból, 

hogy általa elérjék egyik személyes ismerősének, a párizsi NSZK-nagykövetség 

"Drummond" fedőnevű gépírónőjének hírszerzői beszervezését a magyar BM számára. 

1972-ben kizárták a hálózatból. 

1970 1972 Franciaország, 

NSZK

Párizs, 

Budapest

Bt-1276 "Tanító" Z-263 1960-1972 "Tanító" fedőnevű levélcímtulajdonost (Budapest, XI. kerület, Lágymányosi utca 15/a.) 

1960-ban szervezte be a BM II/3-e alosztálya. 

1970 1972 Mo. Budapest

354. Bt-1277/1 "Spink" Z-788 1964-1966, 

1982

Az ügynök a bécsi Uruguay-i nagykövetség konzulátusán dolgozott titkárként. Annak 

idején harcolt a spanyol polgárháborúban a köztársaságiak oldalán. 1965-ben 

csempésztevékenység folytatása közben bukott le Budapesten, ami kompromittáló 

alapot jelentett hírszerzői beszervezéséhez. Személye iránt más szocialista országok 

állambiztonsági szervei is "érdeklődtek".  

1970 1972 Ausztria,Spanyolo

rszág,Uruguay,Cs

ehszlovákia

Bécs, 

Budapest

Bt-1277/2 "Spink" Z-788 1960-1972, 

1979

Lásd a Bt-1277/1 dossziét! A dossziéban figyelési fotók is vannak. 1970 1972 Ausztria,Spanyolo

rszág,Uruguay,Cs

ehszlovákia

Bécs, 

Budapest, 

Prága
355. Bt-1290/1 "Saywell" Z-1589 1973-1989 

(1990)

"Saywell" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja. Az ügynök 1949 és 1956 között az 

ÁVH győri rezidense volt, majd 1956-ban Svájcba disszidált. 1973-ban vették fel vele 

újra a kapcsolat. Tudományos-műszaki hírszerzés területén használták fel. 1990-ben 

zárták ki a hálózatból.

1970 1990 Magyarország, 

Svájc

Bt-1293/1 "Zeusz" H-11925/1 1969-1971 "Zeusz" fedőnevű titkos megbízott volt rendtársairól és külföldi kapcsolatairól jelentett. 

A dosszié azzal zárul, hogy a BM III/II átadta foglalkoztatásra a BM III/I-nek.

1957.03.25 1976.04.28 Ausztria, 

Olaszország

Bt-1293/2 "Zeusz" H-11925/2 1969-1971 "Zeusz" fedőnevű titkos megbízott volt rendtársairól és külföldi kapcsolatairól jelentett. 1969 1971 Ausztria, 

Olaszország

356. Bt-1293/3 "Zeusz" H-11925/3 1975-1984 "Zeusz" fedőnevű titkos megbízott volt rendtársairól és külföldi kapcsolatairól jelentett. 

1976 után már nem foglalkoztatták.

1975 1984 Magyarország

Bt-1294 "Bagota" Z-1191 1968-1972 "Bagota" fedőnevű levélcím-tulajdonost 1968-ban szervezte be a BM III/I-4-k alosztálya. 

1969-ben kizárták a hálózatból. 

1969 1972 Magyarország Budapest

Bt-1296 "Bánsági" H-28196 1961-1972 "Badacsonyi", majd "Bánsági" fedőnevű ügynök 1960-tól az MTA Izotóp Intézet 

(Országos Atomenergia Bizottság Izotóp Intézete) technikusa volt. Feladata:"... a 

nagyobb mennyiségű izotópok mozgásáról, alkalmazásáról, eltűnésükről... tájékoztatási 

adni."

1971 1972 Magyarország

Bt-1307/1 "Beron" Z-857 1965-1970 A dosszié "Beron Ludvig" fedőnevű ügynöknek, a Pápai Magyar Intézet rektorának 

beszervezési anyagait tartalmazza.

dec.69 1972.10.17 Vatikán

357. Bt-1307/2 "Ludvig Beron" Z-857 1970-1972 A dosszié "Beron Ludvig" fedőnevű ügynöknek, a Pápai Magyar Intézet rektorának 

beszervezési anyagait tartalmazza. A dossziéban található egy melléklet is, melybe az 

ügynök által Íjjas József érsektől megszerzett francia, latin, magyar, német és olasz 

nyelvű dokumentumok másolatait fűzték le.

1970 1972 Vatikán

Bt-1308/1 "Falter Ludvig" H-48389 1952-1975 "König", majd "Falter Ludvig" fedőnevű ügynök, ferences szerzetes iratai. 1969 1975 Mo., Olaszo.

Bt-1308/2 "Falter Ludvig" H-48389 1967-1974 "Falter Ludvig" fedőnevű ügynök, ferences szerzetes iratai. 1969 1975 Mo., Olaszo., 

Vatikán

358. Bt-1308/3 "Falter Ludvig" H-48389 1969-1974 Az ügynök ferences szerzetes, akit 1967 februárjában történt beszervezése után  

telepítettek a római Ferences Rendi Központba. Röviddel azután, hogy elfoglalta 

hivatalát, rendtársai feljelentették a rend vezetőinél és a rendőrségen, az 

állambiztonsági szervekkel való kapcsolata miatt. Az ügyet bizonyítékok hiányában 

hivatalosan ejtették, de rendtársai bizalmát nem sikerült visszaszereznie, ami 

jelentősen megnehezítette ügynöki tevékenységét.

1969 1975 Olaszo.
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Bt-1312/2 "Keres" Z-1213/2 1977-1984; 

1988

A dossziét a BM III/I-2. osztálya nyitotta. A titkos megbízott 1984-ben az Marx Károly 

Közgazdasági Egyetem oktatója és az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének 

munkatársa.

1978.06.01 1984.04.18 Mo., Finnország 

SZU

Moszkva

Bt-1318/2 "Kérész Géza" H-30049/2 1969-1971 "Kérész Géza" fedőnevű ügynököt 1957 májusban tartóztatták le azzal a gyanúval, 

hogy részese volt a "Kedves Barátom" című anyag készítésének. Bizonyíték híján 1957 

júliusában megszüntették ellene a nyomozást. 1962-ben, felszentelése előtt szervezték 

be ügynöknek. Jelentéseket adott volt évfolyamtársairól, tanárairól, kizárt 

szeminaristákról. 1968-tól foglalkoztak a magyar állambiztonsági szervek "Kérész 

Géza" Olaszországba telepítésével, amelytől azonban később elálltak.

dec.69 1972.12.20 Mo., Olaszo.

Bt-1324/1 "Béri József" 10-69691 1962-1973 "Béri József" fedőnevű titkos munkatárs 1956-tól 1958-ig a berni magyar követségen 

volt attasé, 1962-től 1968-ig a brüsszeli Magyar Nagykövetségen dolgozott. 1968 és 

1973 között a Külügyminisztérium Információs Csoportjánál állt alkalmazásban. 1955-

ben szervezték be, 1956-ban kizárták a hálózatból, majd 1962-ben, brüsszeli 

kiküldetése előtt újra felvette vele a kapcsolatot a BM III/I-4. osztálya. 1972-ben zárták 

ki a hálózatból.

1970 1973 Belgium, Svájc

Bt-1324/2 "Béri József" 10-69691 1973-1981 A titkos munkatárs 1963-tól sajtóattaséként dolgozott a brüsszeli Magyar 

Nagykövetségen. Belga kapcsolatairól, megszerzett információkról (belga belpolitika, 

NATO, Közös Piac stb.) jelentett. Hazatérése után Párizsba akarták kiküldeni, de erre 

végül nem került sor és pihentetés után kizárták a hálózatból. BM III/I-3-i.

1973 1975 Belgium, 

Magyarország, 

Franciaország

359. Bt-1325 "Szőnyi" Z-232 1956-1973 "Szőnyi" fedőnevű ügynököt 1951-ben Major Tamás szerződtette a Nemzeti Színházba 

dramaturgnak és rendezőnek. 1952-ben kinevezték a Színház- és Filmművészeti 

Szövetség Tudományos Osztályának vezetőjévé. 1955-től 1957 őszéig a Miskolci  

Nemzeti Színház igazgatója volt. 1957 őszétől az Országos Kamaraszínház művészeti 

vezetője, 1958 szeptemberétől a Központi Művészklub (Fészek Klub) igazgatója volt. 

Jelentései színészekről, rendezőkről, azok 1956-os magatartásáról szólnak.

1970 1973 Magyarország Miskolc, 

Budapest

Bt-1326 "Fényesi" Z-471 1956, 1960-

1975

A "Fényesi" fn. titkos munkatárs újságíróként az MTI párizsi tudósítója volt 1961-1966 

között. A magyar hírszerzés elsősorban a NATO-val kapcsolatos információszerzés 

céljából foglalkoztatta őt külföldön.  

1970 1973 Franciaország, 

Csehszlovákia

Párizs, Prága

Bt-1328 "Edison" Z-501 1952, 1958, 

1962-1973

A titkos munkatárs a Budapesti Műszaki Egyetem egyetemi tanára és a műszaki 

tudományok kandidátusa volt. 1957 előtt ugyanott ő volt a Hadmérnöki Kar dékánja.  

1962-1966 között a párizsi UNESCO központban töltött be vezető beosztást. A magyar 

hírszerzés ebben az időszakban foglalkoztatta őt hálózati személyként hazafias alapon. 

Korábban a katonai hírszerzés (MNVK 2. Csf-ség) is foglakozott a személyével mint 

lehetséges hálózattal. 

1970 1973 Franciaország Párizs

360. Bt-1330 "Rábai" H-28784 1961-1981 "Kovács András", később "Rábay", majd "Ürmös" fedőnevű hálózati személy a 

Metrimpex Vállalat Import-osztályának vezetőjeként sokat járt külföldön (pl. Angliában, 

Franciaországban, Svájcban, Egyiptomban).

1970 1973 Nagy-Britannia, 

Egyiptom, Fro., 

Svájc

Bt-1340 "Czilli" Z-1047 1965-1972 "Czilli" fedőnevű, arisztokrata származású ügynököt 1967-ben szervezték be, de már 

korábban is kapcsolatban állt a magyar állambiztonsági szervekkel. Mint IBUSZ 

fizetővendég-szolgálati lakástulajdonos a nála megszálló olasz ösztöndíjasokat figyelt 

meg. Többször kiutaztatták Olaszországba is, ahonnan hazatérve rokonairól, 

ismerőseiről adott jelentéseket.

1969 1973 Olaszo.
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Bt-1341 "Villányi" Z-848 1925, 1944, 

1957, 1965-

1973

A titkos munkatárs nemzetközi szinten is érdemleges tudományos tevékenységet 

folytató radiológus szakorvos volt. 1965-1969 között az Egészségügyi Világszervezet 

(ENSZ WHO) kiküldöttjeként Irakban végzett szakmai munkát. Erre az időszakra 

alkalmazta őt a magyar hírszerzés is védelmi, politikai és gazdasági információszerzés 

céljából. "Villányi" 1970-ben az NSZK-ba disszidált. 

1971 1973 Irak, NSZK Bagdad, 

Bonn

361. Bt-1351 "Bozsik Józsa" H-27051 1958-1982 Eredeti foglalkozása sütősegéd volt. Kereskedelmi érettségit szerzett, majd 

szakterületén lett tisztviselő különböző külkereskedelmi vállalatoknál. 1960-1982 között 

volt hálózati személy, előbb az ipari-külkereskedelmi elhárítás vonalán, majd mint a 

hírszerzés titkos munkatársa Genfben. Később átminősítették levélcímtulajdonossá. 

1982-ben idős kora miatt zárták ki a hálózatból.  

1970 1982 Magyarország, 

Svájc, NSZK

Budapest, 

Genf

Bt-1354 "Csurgói" Z-1487 1970-1973 "Csurgói" fedőnevű levélcímtulajdonos beszervezési dossziéja. BM III/I-5-n. 1970 1973 Magyarország Budapest

Bt-1362 "Völgyi" Z-1109 1965, 1968-

1974, 1981

A titkos munkatárs újságíróként a Magyar Rádiónál dolgozott. Nagyon jó kapcsolatai 

voltak nyugatnémet sajtó- és médiakörökkel, ezért a hírszerzés ezen a vonalon 

foglalkoztatta őt hálózati személyként. 1968-ban közlekedési balesetet szenvedett 

többedmagával Tolna megyében (az ezzel kapcsolatos iratok teszik ki a dosszié nagy 

részét). 1970-ben kizárták a hálózatból. 

1968 1973 Magyarország, 

NSZK

Budapest, 

Szekszárd

Bt-1364 "Hortobágyi István" Z-081 1957-1973, 

1984

A titkos munkatárs a Híradástechnikai Igazgatóságon dolgozott okleveles 

villamosmérnökként, amikor 1958-ban beszervezte őt a magyar hírszerzés az azévi 

brüsszeli világkiállításon folytatandó operatív információszerző munkára. Később 

Dániában is tevékenykedett a szakmájában. 

1970 1973 Belgium, Dánia, 

Hollandia, Nagy-

Britannia, NSZK 

Brüsszel, 

Frankfurt, 

Hága, 

London 

362. Bt-1378 "Mecky" Z-1960 1970-1973 "Mecky" fedőnevű titkosmegbízott beszervezési dossziéja. "Mecky" megpályázott egy 

NSZK-beli ösztöndíjat, ennek kapcsán szervezték be. Kiutazása elmaradt, ezért 

kizárták a hálózatból. BM III/I-5-d. 

1972 1973 Magyarország, 

NSZK

Bt-1381 "Sereg" Z-2289 1975-1976 "Sereg Péter" fedőnevű titkos munkatárs 1975-ben történt beszervezésekor a Miskolci 

Nehézipari Egyetem hallgatója volt. A BM Borsod Megyei Rendőrfőkapitányság III/I. 

alosztálya azért szervezte be, mert nagybátyja a Phillips koppenhágai leányvállalatának 

kereskedelmi osztályvezetője volt. 1976-ban kizárták a hálózatból.

1975 1976 Magyarország, 

Dánia

Bt-1391/1 "Schubert" Z-778 1963-1965 Az ügynökjelölt külföldön élő magyar katolikus pap volt, akit a Szentszék életének, a 

zsinati eseményeknek és a Pápai Magyar Intézetben uralkodó viszonyoknak a 

megfigyelésére kívánt beszervezni a magyr hírszerzés. A dosszié a jelölt 

tanulmányozása és beszervezése idején keletkezett dokumentumokat tartalmazza.  

1969 1974 Olaszország, 

Franciaország, 

Vatikán

Róma, 

Vatikánváros

363. Bt-1391/2 "Schubert" Z-778 1965-1969 Az ügynök Franciaországban élő magyar katolikus pap volt, akit főként a Szentszék 

életének, a II. vatikáni zsinati eseményeknek és a Pápai Magyar Intézetben uralkodó 

viszonyoknak a megfigyelésére szervezett be a magyar hírszerzés. A franciaországi 

papság életéről is jelentett. 

1965 1974 Olaszország, 

Franciaország, 

Vatikán

Róma, 

Párizs, Lille

Bt-1391/3 "Schubert" Z-778 1969-1976 Az ügynök Franciaországban élő magyar katolikus pap volt, akit a helyi papi emigráció 

és a francia katolikus papság megfigyelésére foglalkoztatott a magyar hírszerzés a 

párizsi rezidentúra útján. 1971 után az NSZK-ban is élt. A dosszié főleg a személyével, 

helyzetével és az ügynöki munkájával kapcsolatos jelentéseket tartalmazza. 

1969 1976 Franciaország, 

NSZK

Párizs, 

Strasbourg, 

Lille
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364. Bt-1392/1 "Körmendy" Z-275 1958-1962 A hálózati személy igen neves atomfizikus, egyetemi tanár és akadémikus volt. A 

nemzetközi tudományos életben való aktív részvétel miatt sokat utazott Nyugatra. 1958-

ban a "Kemény" fedőnevű személy (Izraelben élő magyar fizikus) megfigyelése céljából 

kezdte őt foglalkoztatni a magyar hírszerzés. 1960-ban titkos munkatárssá minősítették 

át.

1970 1974 USA, Ausztria, 

Olaszország, 

Franciaország, 

Kanada

Bologna, 

Párizs, Bécs

Bt-1392/2 "Körmendy" Z-275 1951-1956, 

1963-1974

A hálózati személy igen neves atomfizikus, egyetemi tanár és akadémikus volt. A 

nemzetközi tudományos életben való aktív részvétel miatt sokat utazott Nyugatra. 1960-

ban hálózati titkos munkatárs lett és ettől kezdve a tudományos-műszaki hírszerzés 

vonalán foglalkoztatták. 

1970 1974 USA, 

Olaszország, 

NDK

Bologna

Bt-1394/1 "Barclay" Z-222 1957-1960 Az ügynök újságíró volt, részt vett az 1956-os forradalom eseményeiben, emiatt a 

szabadságharc katonai leverése után disszidált Ausztriába. Bécsben jó kapcsolatokat 

épített ki a szociáldemokrata emigrációval, az osztrák SPÖ-vel és a 

szakszervezetekkel. 1959-ben erre a vonalra szervezte be a magyar politikai hírszerzés 

(kezdetben "Szénási" volt a fedőneve).

1970 1974 Ausztria Bécs

365. Bt-1394/2 "Barclay" Z-222 1960-1964 A dossziéban főként az ügynökkel való személytelen kapcsolattartás (tárgyi postaládák) 

módjára vonatkozó javaslatok fekszenek el. 

1970 1974 Ausztria Bécs

Bt-1394/3 "Barclay" Z-222 1964-1967, 

1976

A dossziéban főként az ügynökkel való személytelen kapcsolattartás (tárgyi postaládák) 

módjára vonatkozó javaslatok fekszenek el. 

1970 1974 Ausztria Bécs

366. Bt-1394/4 "Barclay" Z-222 1967-1973 A dossziéban főként az osztrák és nyugatnémet bel- és külpolitikai helyzettel, illetve az 

ottani baloldali politikai pártokkal kapcsolatos iratok fekszenek el. 

1970 1974 Ausztria, NSZK Bécs

Bt-1394/5 "Barclay Oliver" Z-222 1969-1973 A dossziéban főként a bécsi tárgyi postaládákkal, valamint az ügynökkel való egyoldalú 

rádióösszeköttetést biztosító módszer megvalósításával kapcsolatos iratok fekszenek 

el. 

1970 1974 Ausztria, 

Jugoszlávia

Bécs, Zágráb

Bt-1394/6 "Barclay" Z-222 1972-1973, 

1977-1980

A dossziéban főként az ügynök munkájának értékelésével és foglalkoztatásával 

kapcsolatos iratok vannak. "Barclay"-t 1973-ban - halála miatt - kizárták a hálózatból. Jó 

munkájának jutalmául kevéssel halála előtt megkapta a "Haza Szolgálatáért 

Érdemérem" arany fokozatát. 

1972 1974 Ausztria, NSZK Bécs

367. Bt-1397 "Buda" Z-1570 1970-1977 A "Buda" fedőnevű K-lakást (Budapest, XI. kerület, Vincellér utca 26/c.) 1970-től 1977-

ig a BM III/I-3-c alosztálya használta.

1970 1977 Magyarország Budapest

Bt-1409/1 "Egervári Pál" H-48744 1964-1972, 

1981

A külügyi területen dolgozó, jogi végzettségű hálózati személyt 1964-ben szervezte be 

a magyar hírszerzés Jugoszláviában végzendő információszerző munkára. Azt 

követően, hogy a BM politikai okokból megszüntette az operatív munkát déli 

szomszédunk területén, "Egervári Pál"-t továbbfoglalkoztatásra átvette a kémelhárítás 

(Varsóba került konzuli munkára, ahol - többek között - a magyar kolónián belüli 

felderítő tevékenységgel bízták meg).   

1972 1975 Lengyelország, 

Bulgária, 

Csehszlovákia, 

Jugoszlávia

Varsó

Bt-1409/2 "Egervári Pál" Z-689 1964-1976, 

1982

A külügyi területen dolgozó, jogi végzettségű hálózati személyt 1964-ben szervezte be 

a magyar hírszerzés Jugoszláviában végzendő információszerző munkára. A hetvenes 

években Rómába került konzulnak, így ott folytatta az operatív hálózati munkát. 

1972 1975 Olaszország, 

Jugoszlávia

Belgrád, 

Róma

Bt-1419 "Gárdos László" 10-68542 1953-1977 "Gárdos László" fedőnevű informátort, a "Kultúra" Vállalat üzletkötőjét 1953-ban 

szervezték be. 1956-ban disszidált, Bécsben, majd Londonban telepedett le. A magyar 

állambiztonsági szervek disszidálása után sikertelenül kísérelték meg újra felvenni vele 

a kapcsolatot.

1956 1977 Ausztria,  Nagy-

Britannia
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368. Bt-1423 "Justice" H-25784 1959-1974 A hálózati személy jogász képzettségű tanár volt, akit a Külkereskedelmi Minisztérium 

előadójaként szervezett be a magyar kémelhárítás szűrő-kutató feladatokra. 1963-ban 

átvette őt a BM III/I. Csoportfőnökség tudományos-műszaki hírszerző vonalra, az 

Egyesült Államokba. 

1970 1974 USA, 

Magyarország

Washington, 

Budapest

Bt-1436/1 "Hardwick" Z-1218 1969-1974 A hálózati személy Magyarországon született francia állampolgár volt. 1969 elején 

csempésztevékenység gyanújával lebukott a határon. Erre, valamint keszthelyi szerelmi 

kapcsolatára mint kompromittáló adatokra alapozva szervezte be őt a magyar 

hírszerzés segédkategóriás párizsi ügynökének. A dossziéban főként az ügynök 

személyi körülményeivel, kapcsolataival, csempésztevékenységével, előéletével, 

valamint a foglalkoztatásával kapcsolatos iratok fekszenek el.  

1970 1974 Magyarország, 

Franciaország

Párizs, 

Keszthely

Bt-1436/2 "Hardwick" Z-1218 1970-1971, 

1974

A hálózati személy Magyarországon született francia állampolgár volt.  A dossziéban 

főként a párizsi foglalkoztatásával kapcsolatos iratok fekszenek el.  

[1970] 1974 Franciaország Párizs

369. Bt-1441/1 "Lagarde" 11-93255 1955-1969 A hálózati személy kereskedelmi üzletkötő volt Budapesten. Már 1956 előtt is 

foglalkoztatták őt az akkori állambiztonsági szervek. A forradalom után előbb Izraelbe, 

majd az Egyesült Államokba emigrált. "Lagarde" fedőnéven elsősorban cionista vonalon 

történő információszerzésre alkalmazta őt a magyar hírszerzés. 

1969 1974 USA, 

Magyarország, 

Izrael

Tel-Aviv, New 

York, 

Budapest

Bt-1441/2 "Lagarde" 11-93255 1971-1974 A hálózati személy kereskedelmi üzletkötő volt Budapesten. Már 1956 előtt is 

foglalkoztatták őt az akkori állambiztonsági szervek. A forradalom után előbb Izraelbe, 

majd az Egyesült Államokba emigrált. "Lagarde" fedőnéven elsősorban cionista vonalon 

történő információszerzésre alkalmazta őt a magyar hírszerzés. 

1971 1974 USA, 

Magyarország, 

Izrael, 

Olaszország

New York, 

Tel-Aviv, 

Róma, 

Budapest

370. Bt-1444 "Hendry" Z-2168 1972-1977; 

1980-1983; 

(1996)

"Hendry" fedőnevű ügynök, újságíró, iraki állampolgár 1974-ben a MUOSZ Nemzetközi 

Újságíró Oktatási Központ 6 hónapos tanfolyamának hallgatója volt. Ekkor szervezte be 

a BM III/I-11. osztálya. Irakba való hazatérése után nem tartotta a kapcsolatot a magyar 

állambiztonsági szervekkel. 1977-ben kizárták a hálózatból.

1974 1977 Magyarország, 

Irak

Bt-1445 "Lengyel Andor" 10-69638 1955-1977 A hálózati személy 1955 óta volt a magyar állambiztonsági szervek beszervezett 

embere. Üzletkötőként dolgozó érettségizett kapcsolatként a gazdasági-politikai 

hírszerzés vonalán foglalkoztatták Koppenhágában, majd a berni magyar kereskedelmi 

kirendeltségen.         

1970 1977 Dánia, Svájc, 

NSZK

Koppenhága, 

Bern, 

Hamburg

Bt-1450/3 "Kerkai" H-1774/3 1969-1973 "Kerkai", korábban "Kiss János" fedőnevű ügynököt a hírszerzés 1969-ben vette át a 

BM III/III-tól. Az ügynök, aki a görög katolikus egyház tagja volt, külföldi útjairól, 

kapcsolatairól adott jelentéseket. 

1970.01.07 1975.05.23 Ausztria, Mo., 

NSZK,Vatikán, 

Olaszország

371. Bt-1463/1 "Wheit Allan" 1961-1970 Z-664 Az ügynök a Fővárosi Neonberendezéseket Gyártó Vállalat termelési 

osztályvezetőjeként dolgozott 1960 után. Az NSZK-ban politikai-gazdasági hírszerzői 

feladatokkal foglalkoztatta őt a magyar állambiztonság. 

1970 1974 Franciaország, 

NSZK

Mannheim, 

Strasbourg

Bt-1463/2 "Wheit Allan" 1963-1965, 

1972-1973

Z-664 Az ügynök a Fővárosi Neonberendezéseket Gyártó Vállalat termelési 

osztályvezetőjeként dolgozott 1960 után. Az NSZK-ban politikai-gazdasági hírszerzői 

feladatokkal foglalkoztatta őt a magyar állambiztonság. 

1970 1974 NSZK

Bt-1464 "Gesztenyés" Z-1090 1968-1974; 

1981

"Gesztenyés" fedőnevű T-lakás (Budapest, II. kerület, Vörös Hadsereg útja 48.) iratai 

találhatók a dossziéban.

1970 1974 Magyarország Budapest

372. Bt-1466 "Stefánka" Z-2762 1978-1980 "Stefánka" fedőnevű titkos megbízott, levélcímtulajdonos, beszervezésével, 

foglalkoztatásával és kizárásával kapcsolatos iratok. BM III/I -14.

1978 1980 Mo. Budapest

Bt-1470 "Tési" Z-1922 1968-1974 "Tési" fedőnevű titkos megbízott az MTA Számítástechnikai Kutató Intézetében 

dolgozott, 1971-1974 között volt tagja a hálózatnak. BM III/I-5-a.

1971 1974 Magyarország
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Bt-1473 "Csabai Mária" Z-993 1957, 1963-

1975, 1981

Nevezett fedőnevű hálózati személlyel, aki a Technoimpex Külkereskedelmi Vállalat 

üzletkötőjeként dolgozott, 1966 áprilisában kezdett foglalkozni a hírszerzés ügynöki 

beszervezés céljából. "Csabai Mária" rokona volt egy Párizsban szolgáló holland NATO-

alkalmazottnak, akit a BM III/I. Csoportfőnökség rajta keresztül kívánt megynyerni saját 

céljaira.   

1970 1975 Ausztria, Belgium, 

Franciaország

Párizs, Bécs

373. Bt-1479 "Slaby" Z-2058 1972-1974 "Slaby" fedőnevű titkos munkatárs a bécsi Collegium Hungaricum könyvtárosa volt, 

1972 és 1974 között volt tagja a hálózatnak. BM III/I-3-a.

1973 1974 Ausztria, 

Magyarország

Bt-1482 "Alcser" Z-1192 1968-1973 "Alcser" fedőnevű levélcímtulajdonos iratai vannak a dossziéban. 1969 1975 Magyarország Budapest

Bt-1485 "Póló" Z-1994 1972-1975 A dosszié "Póló" fedőnevű ügynök beszervezési anyagait tartalmazza. Az ügynök 

Rómában, a Pápai Magyar Intézetben tanult ösztöndíjasként, ahol az ott tanuló és 

oktató személyekről kellett jelentést adnia. BM III/I-4-a.

1972 1975 Vatikán

Bt-1488 "Könyves József" 10-69729 1954-1975, 

1984-1985

A hálózati személy mérnök végzettségű külkereskedelmi szakember volt jelentős 

szakmai tudással és tapasztalattal. 1956 előtt is foglalkoztatta őt a magyar 

állambiztonság a párizsi magyar külkereskedelmi kirendeltségen. A Kádár-korszakban 

hasonló szerepet töltött be Kölnben, elsősorban a gazdasági hírszerzés területén. 

1970 1975 Franciaország, 

NSZK

Párizs, Köln

374. Bt-1489/1 "Körös" H-28787 1959-1969, 

1976

A hálózati személyt, aki a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem adjunktusaként 

folytatott tudományos-oktatói munkát, 1961-ben szervezte be "T"-lakástulajdonosnak a 

BM Borsodmegyei RFK PNyO II. Alosztálya ("Szebeni" fedőnévvel). A lakást 1969-ben 

adták át további használatra a megyei hírszerző alosztálynak a fenti új név alatt.  

1969 1976 Magyarország Miskolc

Bt-1489/2 "Körös" H-28787 1969-1976 A hálózati személyt, aki a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem adjunktusaként 

folytatott tudományos-oktatói munkát, 1961-ben szervezte be "T"-lakástulajdonosnak a 

BM Borsodmegyei RFK PNyO II. Alosztálya ("Szebeni" fedőnévvel). A lakást 1969-ben 

adták át további használatra a megyei hírszerző alosztálynak a fenti új név alatt.  

1969 1976 Magyarország Miskolc

Bt-1498 "Gazdász János" Z-1036 1967-1975; 

1977; 1982

"Gazda Jánost", illetve "Gazdász Jánost", az Elektroimpex Vállalat Propaganda 

Osztályának vezetőjét 1967-től 1975-ig foglalkoztatták titkos munkatársként.

1970 1975 Magyarország

Bt-1502 "Betléri" Z-3313 1964-1984; 

1989

"Betléri" fedőnevű titkos munkatársat 1982-ben szervezte be a BM III/I-5. osztálya, 

mielőtt külkereskedőként Bécsbe helyezték volna. 1984-ben rendelték haza, a 

hálózatból azonban már 1983-ban kizárták.

1982 1984 Ausztria, 

Magyarország

Bécs

Bt-1504 "Paksi" Z-1295 1969-1977, 

1981, 1984

A hálózati személy a magyar érdekeltségű Novák könyvesbolt kereskedelmi igazgatója 

volt Bécsben. Régi párttagként és társadalmi kapcsolatként hazafias alapon szervezték 

be tanulmányozói és hírszerzői munkára 1969-ben titkos munkatársi minőségben. 

1970 1975 Ausztria Bécs

Bt-1508 "Bajai Ferenc" Z-1698 1967-1975 A hálózati személy, aki a forradalom előtt a bácsalmási járási tanács pénzügyi 

osztályánál töltött be vezető állást, 1956-ban Franciaországba disszidált. 1950-1955 

között az ÁVH /BM/ Határőrség felderítő szervei foglalkoztatták informátorként, majd 

később rezidensként. A magyar hírszerzés párizsi rezidentúrája 1969-től kezdett újra 

foglalkozni a személyével mint lehetséges tippszeméllyel. Több éves huzavona után 

végül nem került sor a tényleges újbóli bezservezésére és foglalkoztatására.  

1970 1975 Magyarország, 

Franciaország

Baja, Párizs

375. Bt-1512 "Kluger" Z-1388 1970-1975 "Kluger" fedőnevű titkos munkatársat 1970-ben szervezték be, amikor 10 hónapra 

Angliába utazott. Ezután külföldre telepítették, de a kapcsolatot megszakította, majd 

Izraelben telepedett le. A dossziéhoz 2 melléklet (1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet.) 

tartozik. A dosszié telefonlehallgatási anyagokat is tartalmaz. BM III/I-5-n. 

1970 1975 Izrael, 

Magyarország,Na

gy-Britannia
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Bt-1512/1. 

sz. 

melléklet

"Kluger" Z-1388 1972-1975 "Kluger" fedőnevű titkos munkatársat 1970-ben szervezték be, amikor 10 hónapra 

Angliába utazott. Ez után külföldre telepítették, de a kapcsolatot megszakította, majd 

Izraelben telepedett le. A dosszié telefonlehallgatási anyagokat is tartalmaz. 

1972 1975 Magyarország

Bt-1512/2. 

sz. 

melléklet

"Kluger" Z-1388 1974-1975 "Kluger" fedőnevű titkos munkatársat 1970-ben szervezték be, amikor 10 hónapra 

Angliába utazott. Ez után külföldre telepítették, de a kapcsolatot megszakította, majd 

Izraelben telepedett le. A dosszié feljegyzéseket és levélellenőrzési anyagokat 

tartalmaz.

1974 1975 Ausztria, Nagy-

Britannia, 

Magyarország

376. Bt-1514 "Szoboszlai" Z-2127 1956-1956; 

1963-1969; 

1972-1978

A dossziét a BM III/I-4-b alosztálya nyitotta. 1973-ban a titkos munkatárs az ELTE BTK 

Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék tanára, majd 1977-ig a  Római 

Magyar Akadémia igazgatója volt.

1973.10.19 1977.10.24 Mo., Olaszo.

Bt-1519 "Dézsi" Z-1711 1968-1980 A hálózati személy jeles kutató orvos és biokémikus volt, ösztöndíjjal többször járt és 

kutatott az Egyesült Államokban. A magyar hírszerzés erre építve - hazai bázison - 

szervezte be őt a biológiai és biokémiai fegyverek területén végzett információszerző 

munkára.

1970 1980 USA, 

Magyarország

Szeged, 

Budapest

Bt-1522 "Felügyelő" Z-953 1966-1977 "Felügyelő" fedőnevű levélcímtulajdonos iratai. 1970 1977 Magyarország Budapest

Bt-1537 "Moló" Z-2675 1978-1981 "Moló" fedőnevű T-lakásra vonatkozó iratok. 1977 1981 Magyarország Balatonalmád

i377. Bt-1546/2 "Neuberger" H-45866 1984-1986 "Mátray Pál", majd "Neuberger" fedőnevű titkos megbízottat először 1966-ban, 

sorkatonaként szervezte be a BM III/IV. Leszerelése után a hálózatból kizárták. 1980-

ban a Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság "Mátray Pál" fedőnéven újra beszervezte, 

feladata a helyi F-dossziéban szereplő személyek ellenőrzése volt. 1984-ben, líbiai 

kihelyezése előtt átvette a BM III/I-7. osztálya, amely "Neuberger" fedőnéven 

foglalkoztatta tovább.

1984 1986 Líbia, Mo. Balassagyar

mat

Bt-1547 "Alagi Péter" 10-69663 1950-1955, 

1960-1975

A hálózati személy diplomataként dolgozott, s mint ilyen főként olaszországi 

állomáshelyeken szolgált. 1950-1952 között, majd - hosszú szünetet követően - 1961-

től ismét a magyar hírszerzés hálózati személye volt főként Rómában (1969 után ő volt 

a Római Magyar Akadémia vezetője). Főként emigrációs és egyházellenes vonalon 

foglalkoztatták. 

1950 1975 Magyarország, 

Olaszország, 

Vatikán

Róma, Torino

Bt-1556/1 "Gyűrűs" Z-712 1964-1975 "Gyűrűs" fedőnevű titkos munkatárs a Népszabadság londoni, majd párizsi tudósítója 

volt.

1975 1975 Mo., Nagy-

Britannia, Fro. 

Bt-1556/2 "Gyűrűs" H-59179 1972-1975, 

1981

"Gyűrűs" fedőnevű titkos munkatárs a Népszabadság londoni, majd párizsi tudósítója 

volt. 1975-től pihentették, 1981-ben kizárták a hálózatból.

1975 1975 Mo., Nagy-

Britannia, Fro. 

378. Bt-1557 "Bárkányi" Z-4085 1985-1989 "Bárkányi" fedőnevű titkos megbízottat 1987-ben szervezte be a BM III/I-2. osztálya. 

1986-tól a Medimpex damaszkuszi irodavezetője volt.

1987 1990 (1991) Szíria Budapest, 

Damaszkusz

Bt-1560/1 "Alexander" 10-69993 1948-1963 Az eredetileg üzletkötőként és kereskedőként tevékenykedő hálózati személyt már 

1956 előtt is foglalkoztatták a magyar államvédelmi szervek a népgazdasági elhárítás 

vonalán. 1957-től kezdve Bécsben élt, ahol elsődleges hálózati feladata volt az ausztriai 

zsidó (cionista) szervezetekkel való kapcsolattartás és az információszerzés 

tevékenységükről, valamint Izrael politikájáról. Korábbi fedőneve "Aranyosi" volt. 

1969 1976 Ausztria, Izrael Bécs

Bt-1560/2 "Alexander" 10-69993 1963-1970, 

1975

A hálózati személy 1957-től kezdve Bécsben élt, ahol elsődleges hálózati feladata volt 

az ausztriai zsidó (cionista) szervezetekkel való kapcsolattartás és az 

információszerzés tevékenységükről, valamint Izrael politikájáról. 

1969 1976 Ausztria, Izrael Bécs

379. Bt-1560/3 "Alexander" 10-69993 1970-1973, 

1975

A dossziéban hosszasan olvashatunk az ügynökkel lebonyolított anyagátvételi és 

személyes  találkozókról. 

1970 1976 Ausztria, Izrael, 

Csehszlovákia

Bécs, Brno
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Bt-1560/4 "Alexander" 10-69993 1973-1975 A dossziéban hosszasan olvashatunk az ügynökkel lebonyolított anyagátvételi és 

személyes  találkozókról. 

1974 1979 Ausztria, Izrael, 

Csehszlovákia

Bécs, Prága

380. Bt-1560/5 "Alexander" 10-69993 1975-1979 A dossziéban hosszasan olvashatunk az ügynökkel lebonyolított anyagátvételi és 

személyes  találkozókról. 

1975 1979 Ausztria, Izrael, 

Csehszlovákia

Bécs, Prága

Bt-1560/6 "Alexander" 10-69993 1978-1979 A dossziéban hosszasan olvashatunk az ügynökkel lebonyolított anyagátvételi és 

személyes találkozókról, a tevékenységével kapcsolatos jelentésekről, javaslatokról, 

operatív végrehajtási tervekről. 

1978 1986 Ausztria, Izrael, 

Csehszlovákia

Bécs, Prága

381. Bt-1560/7 "Alexander" 10-69993 1979 A dossziéban hosszasan olvashatunk az ügynökkel lebonyolított anyagátvételi és 

személyes találkozókról. 

1979 1986 Ausztria, Izrael, 

Csehszlovákia

Bécs, Prága

Bt-1560/8 "Alexander" 10-69993 1979-1980, 

1983

A dossziéban hosszasan olvashatunk az ügynökkel lebonyolított anyagátvételi és 

személyes találkozókról, operatív végrehajtási tervekről, jelentésekről, feljegyzésekről. 

1980 1986 Ausztria, Izrael, 

Csehszlovákia

Bécs, Prága

Bt-1560/9 "Alexander" 10-69993 1981-1982, 

1986

A dossziéban az ügynökkel végzett operatív akciók végrehajtási terveit, valamint a vele 

kapcsolatos jelentéseket, értékeléseket, átiratokat olvashatjuk. ("Alexander"-t 1980. 

október végén súlyos közlekedési baleset érte Bicske környékén, emiatt feladatait ezt 

követően már alig tudta ellátni).   

1981 1986 Ausztria, Izrael, 

Csehszlovákia, 

Magyarország

Bécs, Prága, 

Bicske

382. Bt-1564/1 "Szávai" H-61338/1 1975-1985 "Szávai" fedőnevű titkos megbízott a Hungarotex Külkereskedelmi Vállalatnál dolgozott. 

A BM III/II-4-a alosztálya szervezte be az izraeli hírszerzés elleni akciójához. A BM II/I-

2. osztálya 1980-ban vette át, amikor Mexikóba helyezték ki külszolgálatra. 

1976 1985 Izrael, 

Magyarország, 

Mexikó

Bt-1564/2 "Szávai" H-61338/2 1975-1985 "Szávai" fedőnevű titkos megbízott a Hungarotex Külkereskedelmi Vállalatnál dolgozott. 

A BM III/II-4-a alosztálya szervezte be az izraeli hírszerzés elleni akciójához. A BM III/I-

2. osztálya 1980-ban vette át, amikor Mexikóba helyezték ki külszolgálatra. 1985-ben 

zárták ki a hálózatból.

1980 1985 Izrael, 

Magyarország, 

Mexikó

Bt-1567/1 "Cecilie Rawlins" Z-1064 1967-1969 BM III/I-4-l. alosztály. "Cecilie Rawlins" magyar emigránsként a bécsi "Szent István 

Otthon" gondnoka volt. A papi emigrációval való jó kapcsolata miatt szevezték be 1967-

ben.

1969.12 1980.10.01 Ausztria,Magyaror

szág

Bécs,Budape

st

383. Bt-1567/2 "Cecilie Rawlins" Z-1064 1967-1969 BM III/I-4-l. alosztály. "Cecilie Rawlins" magyar emigránsként a bécsi "Szent István 

Otthon" gondnoka volt. A papi emigrációval való jó kapcsolata miatt szevezték be 1967-

ben. A dosszié a beszervezése idején készített lehallgatási felvételek jegyzőkönyveit 

tartalmazza.

1969.12 1980.10.01 Magyarország

Bt-1567/3 "Cecilie Rawlins" Z-1064 1969-1980 BM III/I-4-l. alosztály. "Cecilie Rawlins" magyar emigránsként a bécsi "Szent István 

Otthon" gondnoka volt. A papi emigrációval való jó kapcsolata miatt szevezték be 1967-

ben, 1971 után levélcímtulajdonosként kívánták felhasználni. 1980-ban zárták ki a 

hálózatból. 

1969.12 1980.10.01 Ausztria Bécs

Bt-1572 "Consuleo" Z-2153 1974-1981 "Consuleo" fedőnevű titkos munkatárs Rómában, a kereskedelmi kirendeltségen 

dolgozott. 1973-ban szervezték be, 1975-ben zárták ki a hálózatból. BM III/I-2-a.

1974 1976 Magyarország, 

Olaszország

Bt-1575 "Flóra" Z-1271 1957-1958, 

1969-1976, 

1981-1984

A hálózati személy a Külügyminisztérium főosztályvezető-helyetteseként dolgozott, 

amikor 1969-ben sajtóattasénak nevezték ki az MNK párizsi nagykövetségére. A 

hírszerzés ekkor szervezte be őt tmt-nek a sajtó vonalán végzendő tippkutató és 

információszerző munkára. Operatív tevékenységét felettesei nem értékelték túl 

eredményesnek. A dossziéból kiderül, hogy az MNVK 2. Csoportfőnökség (katonai 

hírszerzés) kapcsolatai között is szerepelt. 

1970 1976 Franciaország, 

NSZK

Párizs
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384. Bt-1577 "Ambrus" Z-2986 1979-1986 "Ambrus" fedőnevű titkos munkatárs a Terimpex Vállalat kiküldöttjeként Brüsszelben 

dolgozott. 1981-ben szervezték be, 1986-ban zárták ki a hálózatból. BM III/I-5.

1980 1986 Belgium, 

Magyarország

Bt-1578 "Újfalusi" Z-1209 1968-1976, 

1981-1984

A hálózati személy a Népszabadság tudósítójaként dolgozott Párizsban 1969-1973 

között. A hálózati személy a Népszabadság tudósítójaként dolgozott Párizsban 1969-

1973 között (korábban járt Vietnamban is). A hírszerzés a francia fővárosban 

sajtómunkát végző szélsőbaloldali személyek, maoisták és trockisták megfigyelése 

céljából foglalkoztatta. 

1970 1976 Franciaország, 

Vietnam

Párizs

Bt-1580 "Cserfai" Z-1899 1971-1976 "Cserfai" fedőnevű beszervezési jelölt iratai. 1971 1976 USA, Mo.

Bt-1583/1 "Félix" Z-1861 1957-1970 Az elektromérnök végzettségű hálózati személy 1956-ban disszidált Nagy-Britanniába. 

1958-tól kezdve foglalkozott a személyével a magyar kémelhárítás, később a hírszerzés 

mint lehetséges tippszeméllyel a műszaki információk vonalán. 

1971 1976 Nagy-Britannia London

385. Bt-1583/2 "Félix" Z-1861 1970-1979, 

1983

Az elektromérnök végzettségű hálózati személy 1956-ban disszidált Nagy-Britanniába. 

1958-tól kezdve foglalkozott a személyével a magyar kémelhárítás, később a hírszerzés 

mint lehetséges tippszeméllyel a műszaki információk vonalán. 

1971 1976 Nagy-Britannia, 

Ausztria 

London, Bécs

Bt-1584/1 "Franz 

Kirchenbauer"; 

"Kőműves Sándor"

Z-949 1966-1969 A hálózati személy egykori jezsuita szerzetes, 1945 után a KALOT egyik szervezője és 

irányítója. 1947-ben a Szentszék Dél-Amerikába küldte. Itt utóbb kilépett a rendből és 

megnősült.  Erősen szimpatizált a kommunista eszmeiséggel, a 

szabadkőművességgel, bár nem vált a rendszer feltétlen hívévé. Évekig tartó operatív 

együttműködése a magyar állambiztonsági szervekkel eszmei alapon állt. A Szentszék 

és a katolikus egyház dezinformálása céljából foglalkoztatta őt a hírszerzés. Jelentős 

volt külföldi és hazai egyháztörténeti, vallástörténeti és filozófiai tudományos 

publicisztikai tevékenysége is. A dossziéban főként az előzetes operatív 

tanulmányozásával kapcsolatos iratok fekszenek el (levelezések, stb.). 

1970 1972 Argentína, 

Magyarország, 

Vatikán

Budapest, 

Buenos Aires

386. Bt-1584/2 "Franz 

Kirchenbauer"; 

"Kőműves Sándor"

Z-949 1966-1972 A dossziéban főként levelezési anyagok és a hálózati személy magyarországi 

visszatelepülésével kapcsolatos iratok fekszenek el. 

1970 1972 Argentína, 

Magyarország, 

Vatikán

Budapest, 

Buenos Aires

Bt-1584/3 "Franz 

Kirchenbauer"; 

"Kőműves Sándor"

Z-949 1969-1972 A dossziéban főként személyes levelezések ("K"-anyagok), bölcseleti igényű 

elmélkedések és ügynöki jelentések fekszenek el. 

1971 1972 Argentína, 

Magyarország, 

Vatikán

Budapest, 

Buenos Aires

387. Bt-1584/4 "Franz 

Kirchenbauer"; 

"Kőműves Sándor"

Z-949 1968-1973 A dossziéban főként ügynöki jelentések és  P. Nagy Töhötöm :  A válságba sodródott 

Egyház   c. tanulmánya fekszik el (ez utóbbi magyarul és németül). 

1972 1972 Argentína, 

Magyarország, 

Vatikán

Budapest, 

Buenos Aires

Bt-1584/5 "Kőműves Sándor" H-58708 1972-1975, 

1989

A hálózati személyt - "Kőműves Sándor" fedőnév alatt - 1972-ben 

továbbfoglalkoztatásra átvette a BM III/II-1-b. alosztály főként a latin-amerikai 

külképviseletek diplomatáinak megfigyelésére és a vatikáni vonalra. A dosszié az 

ebben az időszakban keletkezett operatív iratokat tartalmazza (jelentések, 

összefoglalók, átiratok, "K"-ellenőrzés, külső figyelés dokumantumai, stb.).  

1975 1976 Argentína, 

Magyarország, 

Vatikán, 

Olaszország, 

Venezuela

Budapest, 

Buenos Aires

Bt-1584/6 "Kőműves Sándor" Z-949 1974-1979 A  hálózati személyt 1975 elején visszavette tartásra a hírszerzés és a továbbiakban is 

a vatikáni, egyházi információszerzés területén foglalkoztatta. Ennek az iratait 

tartalmazza a dosszié. 

1975 1978 Magyarország, 

Vatikán, 

Olaszország

Budapest, 

Róma
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388. Bt-1584/7 "Kőműves Sándor" Z-949 1977-1979 A hálózati személy egyházi vonalon történt foglalkoztatásának (a Szentszék 

dezinformálása) operatív iratai, magánlevelezések, stb. Iratok a magyar görögkatolikus 

egyház helyzetéről. 

1977 1979 Magyarország, 

Vatikán, 

Szovjetunió

Budapest, 

Róma

Bt-1584/8 "Kőműves Sándor" Z-949 1978-1980 A hálózati személy foglalkoztatása a Szentszék dezinformálása céjából, operatív iratok, 

interjú a "Századok" c. TV-műsorban, adalékok a Mindszenty-ügyhöz, politikájának és 

személyének megítéléséhez. A hosszú éveken át fennálló kapcsolatot az ügynök halála 

zárta le. 

1978 1980 Argentína, 

Magyarország, 

Vatikán

Budapest, 

Róma, 

Buenos Aires

389. Bt-1591 "Ringler Rudolf" Z-1666 1959-1975 A hálózati személy kiváló fotográfus volt, 1945 óta élt Franciaországban. Egy 

burgundiai kisvárosban fotó- és fegyverkereskedés tulajdonosaként dolgozott. A 

magyar hírszerzés segédoperatív pozícióban, személyes postaládaként alkalmazta 

ügynöki összeköttetés biztosítása cáljából. 

1970 1976 Franciaország, 

Ausztria

Párizs, Bécs

Bt-1596 "Boksa" Z-2270 1974-1976 "Boksa" fedőnevű titkos megbízottösztöndíjat kapott a Bécsi Atomenergia 

Ügynökségtől, ennek kapcsán szervezték be. Kiképzését követően egy túristaút 

alkalmával a hazatérést megtagadta. Borsod Megyei Rendőrfőkapitányság III/I 

alosztály.

1975 1976 Magyarország

Bt-1601 "Conven" Z-1009 1959-1977 A hálózati személy az MTA Központi Kémiai Kutatóintézete vegyészmérnökeként 

dolgozott. A magyar hírszerzés 1967-ben szervezte be külföldi tudományos-műszaki 

információszerző munkára, főként az Egyesült Államokba. 

1970 [1975] USA, NSZK

390. Bt-1602 "Orbach John" Z-1697 1960-1975 Az osztrák állampolgárságú beszervezési jelölttel 1960 óta foglalkozott a magyar 

hírszerzés. Az illető a bécsi Szövetségi Kancellári Hivatal (Bundeskanzleramt) egyik 

magas beosztású - nemzetközi gazdasági kapcsolatokkal foglalkozó - tisztviselője volt, 

majd 1963-ban áthelyezték a brüsszeli osztrák EGK-kirendeltségre. Személyén 

keresztül akart a magyar belügy minél több osztrák és nyugati politikai és gazdasági 

információt megszerezni. "Orbach John" végül elvi okokból nem vállalta a 

szervezetszerű titkos együttműködést.     

1970 1976 Ausztria, Belgium Bécs, 

Brüsszel

Bt-1614 "Szilas" Z-652 1963-1981 "Szilas" fedőnevű T-lakás (Bp. XIII. Balzac u.24.) iratai. 1970 1976 Mo.

Bt-1618/1 "Veid" H-69052 1983-1984 "Viktor", később "Veid" fedőnevű titkos megbízott 1966-ban a magyar röplabda-

válogatott tagja, később edző, 1980-tól a női röplabda-válogatott másodedzője volt. 

1983-ban devizavétség miatt indult ellene eljárás, útlevelét bevonták és ezzel zsarolva 

beszervezték. 1984-ben Finnországba szerződött játékosnak, majd edzősködött.

1983 1990 (1991) Magyarország,  

Finnország

Bt-1618/2 "Veid" H-69052 1985-1987 "Viktor", később "Veid" fedőnevű titkos megbízott 1966-ban a magyar röplabda-

válogatott tagja, később edző, 1980-tól a női röplabda-válogatott másodedzője volt. 

1983-ban devizavétség miatt indult ellene eljárás, útlevelét bevonták és ezzel zsarolva 

beszervezték. 1984-ben Finnországba szerződött játékosnak, majd edzősködött. 

Kiutazása után nem tudták felvenni vele a kapcsolatot.

1984 1990 (1991)  Finnország

391. Bt-1621 "Pajzs Zsolt" Z-2420 1975-1976 "Pajzs Zsolt" fedőnevű jelölt sikertelen beszervezésének iratai. "Pajzs Zsolt" 

üzletkötőként a Transelektro Vállalatnál dolgozott. BM III/I-14.

1976 1976 Magyarország

Bt-1622 "Csondor" Z-3729 1985-1988, 

(1990)

"Csondor" fedőnevű titkos megbízott a Székesfehérvári Könnyűfémmű egyik 

vezetőjeként rendszeresen járt Nyugatra, ezért hazafias alapon szervezték be 1985-

ben. Műszaki-, tudományos- és gazdasági hírszerzés vonalán foglakoztatták.

1985 1990 (1991) Magyarország Székesfehérv

ár

Bt-1624 "Tanya" Z-1204 1968-1980  "Tanya" fedőnevű K-lakás (Bp. II. Hegyaljai út 2.) iratai. 1969 1980 Magyarország Budapest

Bt-1627 "Nemec" Z-3902 1986-1987 "Nemec" fedőnevű társadalmi kapcsolat a Hungarocamion londoni képviselője volt. 1986 1990 (1991) Nagy-Britannia 
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392. Bt-1628/1 "Krammer" Z-1203 1964-1971, 

1975

A hálózati személy baloldali gondolkodású olasz katolikus pap, minorita szerzetes és 

újságíró volt, akit a magyar hírszerzés az Olasz Kommunista Párton keresztül "ismert 

meg". Beszervezése után főként a vatikáni politikára, valamint az olasz katolikus 

egyház helyzetére vonatkozó információszerzés vonalán foglalkoztatták. 

A dosszié az előzetes tanulmányozás, a beszervezés és az kezdeti évek operatív iratait 

tartalmazza. 

1969 [1975] Olaszország, 

Vatikán 

Róma, Milánó

Bt-1628/2 "Krammer" Z-1203 1969-1974, 

1976

A vatikáni és olasz egyházi vonalon foglalkoztatott ügynökkel és tevékenységével 

kapcsolatos operatív iratok (jelentések, javaslatok, akciótervek, összefoglaló 

jelentések). 

1971 [1974] Olaszország, 

Vatikán, Ausztria 

Róma, 

Milánó, Bécs

393. Bt-1628/3 "Krammer" Z-1203 1974-1976, 

1981

A vatikáni és olasz egyházi vonalon foglalkoztatott ügynökkel és tevékenységével 

kapcsolatos operatív iratok (jelentések, javaslatok, feljegyzések, átiratok). 

1974 1976 Olaszország, 

Vatikán, Ausztria, 

Svájc 

Róma, 

Milánó, Bécs, 

Zürich

Bt-1631 "Timma" Z-2300 1975-1976; 

1980

"Timma" fedőnevű titkos megbízottat 1975-ben szervezték be, az NSZK-ból, az Inter-

Chemol vegyesvállatról adjon információkat. 1976-ban zárták ki a hálózatból, mert nem 

tudott értékelhető jelentéseket adni. BM III/I-14.

1975 1976 NSZK, 

Magyarország

Bt-1635 "Uti" H-40392 1963-1982 "Sütő" fedőnevű T-lakásra (Bp. XI. Ildikó u. 15.) nyitott "Úti" fedőnevű B-dosszié. 1972 1982 Magyarország Budapest

Bt-1638/1 "Redford" H-58510 1968-1981 "Réti László" fedőnevű informátor a Medicornál mérnökként dolgozott. 1972-ben a BM 

III/II. szervezte be. 1973-ban a családjával együtt disszidált. 1980-ban vették fel vele 

újra a kapcsolatot, ekkor az NSZK-ban, a Siemensnél dolgozott. BRFK III/I. alosztály

1968 1981 Magyarország

Bt-1638/2 "Redford" H-58510 1971-1988 "Réti László" fedőnevű informátor a Medicornál mérnökként dolgozott. 1972-ben a BM 

III/II. szervezte be. 1973-ban a családjával együtt disszidált. 1980-ban vették fel vele 

újra a kapcsolatot, ekkor az NSZK-ban, a Siemensnél dolgozott. 1988-ban zárták ki a 

hálózatból. BRFK III/I. alosztály.

1981 1989 Magyarország; 

NSZK

394. Bt-1642 "Mérnök" Z-2330 1975-1976 "Mérnök" fedőnevű levélcímtulajdonos iratai. BM III/I-4. 1975 1976 Magyarország Budapest

Bt-1646/1 "Kerbouche" Z-937 1963-1966 Az újságíró és szerkesztő szakmájú hálózati személy Izraelben élt és az ottani magyar 

származású kolónia életének megfigyelése céljából foglalkoztatta őt a magyar 

hírszerzés. Főként a Jewish Agency for Israel cionista segélyszervezetről jelentett.

1969 1977 Románia, Izrael Tel-Aviv, 

Netanya

Bt-1646/2 "Kerbouche" Z-937 1966-1977 A hálózati személy főként a Jewish Agency for Israel cionista segélyszervezetről 

jelentett. A dossziéban az ügynök személyével kapcsolatos iratok olvashatók. 

1969 1977 Izrael Tel-Aviv

395. Bt-1650 "Hadfi" Z-2104 1963-1984 "Hadfi" fedőnevű titkos munkatársat 1982-ben kémkedés miatt életfogytiglani börtönre 

ítélték. "Hadfi" 1951 és 1967 között a Belügyminisztérium állományába tartozott, majd a 

Metrimpex Külkereskedelmi Vállalatnál dolgozott. 1973 és 1976 között Kolumbiában 

volt kiküldetésben, azt követően pedig a Kereskedelmi Kamaránál dolgozott 

Budapesten. BM III/I-11-a.

1973 1976 USA, Kolumbia, 

Magyarország

Bt-1651 "Erna" Z-3309 1981-1985 "Erna" fedőnevű titkos munkatárs a Napsugár eszpresszóban dolgozott, és külföldi 

férfiakkal létesített kapcsolatot a szolgálat megbízásából.

1982 1985 Mo., Olaszo.
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Bt-1658/1 "Foster Clark" Z-040 1957-1963 A hálózati személy a háború előtt nemzetközi hírű jégkorong játékos és játékvezető 

volt, a Rákosi-rendszerben pedig a Monimpex Külkereskedelmi Vállalat (IKKA) 

osztályvezetője lett. 1956 után kivándorolt Svájcba. A magyar állambiztonsági szervek - 

saját felajánlkozása alapján - ezt követően szervezték be hírszerzői operatív ügynöki 

munkára. A dossziéban az ügynök széleskörű emigrációs kapcsolatairól, illetve a vele 

való kapcsolatfelvételi kísérletekről olvashatunk. 

1970 1976 Franciaország, 

Svájc

Zürich, Párizs

396. Bt-1658/2 "Foster Clark" Z-040 1959-1965, 

1976

A dossziéban az ügynökkel kapcsolatos határozatokat, feljegyzéseket, eredeti - 

fedőcímre küldött - képeslapokat, leveleket, stb. olvashatjuk. 

1970 1976 Franciaország, 

Svájc

Zürich, Párizs

Bt-1658/3 "Foster Clark" Z-040 1961-1978 A hálózati személy operatív hírszerző munkájával kapcsolatos feljegyzések, jelentések, 

értékelések (pénzügyi, gazdasági, politikai információk) olvashatók a dossziéban. 

1970 1978 Franciaország, 

Svájc

Zürich, Párizs

397. Bt-1670/1 "Szobi Lajos" H-46660 1953-1956, 

1961-1969

A hálózati személy kiváló szakmai kvalitásokkal rendelkező katonaorvos, radiológus, 

sugárbiológus volt, akit a kezdeti években a katonai, majd a civil kémelhárítás 

foglalkoztatott operatív területen, majd - miután 1969-ben nevezett kiküldetésre került 

Bécsbe, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséghez - átvett további tartásra a 

hírszerzés, illetve a bécsi főrezidentúra tudományos információszerzésre. 

1970 1976 Ausztria, 

Magyarország

Bécs

Bt-1670/2 "Szobi Lajos" H-46660 1967-1976 A hálózati személy kiváló szakmai kvalitásokkal rendelkező orvos, radiológus, 

sugárbiológus volt, aki 1969-ben került ki Bécsbe, a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökséghez - ekkor átvette őt további tartásra a hírszerzés, illetve a bécsi 

főrezidentúra tudományos információszerzésre. 

1970 1976 Ausztria Bécs

Bt-1674/1 Rónaszéki Z-2565 1977-1989; 

(1991)

"Rónaszéki" fedőnevű titkos megbízott a bagdadi Magyar Nagykövetségen dolgozott. 

1977 és 1991 között volt tagja a hálózatnak. BM III/I-11.

1977 1990 (1991) Magyarország, 

Irak

398. Bt-1682/2 "Blanc" H-58682/2 1972-1975 A dosszié "Blanc" fedőnevű ügynöknek, a Pápai Magyar Intézet rektorának 

beszervezési anyagait tartalmazza.

1972.10.12 Vatikán

Bt-1682/3 "Blanc" H-58682/3 1975-1980 A dosszié "Blanc" fedőnevű ügynöknek, a Pápai Magyar Intézet rektorának 

beszervezési anyagait tartalmazza. BM III/I-4. 

1975 1980 Mo., Vatikán

399. Bt-1688/1 "Balogh János" H-60835/1 1975-1982 "Balogh János" fedőnevű titkos munkatársat a kémelhárítás szervezte be 1975-ben. 

1977 és 1982 között Párizsban a Kereskedelmi Kirendeltségen dolgozott. Ez idő alatt a 

hírszerzés foglalkoztatta. BM III/I-5.

1977 1982 Franciaország, 

Magyarország

Bt-1688/2 "Balogh János" H-60835/2 1975-1982 "Balogh János" fedőnevű titkos munkatársat a kémelhárítás szervezte be 1975-ben. 

1977 és 1982 között Párizsban a Kereskedelmi Kirendeltségen dolgozott. Ez idő alatt a 

hírszerzés foglalkoztatta. BM III/I-5.

1977 1982 Franciaország, 

Magyarország

Bt-1700 "Szilvia" H-56876 1971-1977 A Budapest Bár mixernőjeként dolgozó "Szilvia" fedőnevű informátor  beszervezésével, 

foglalkoztatásával és kizárásával kapcsolatos iratok. BM III/II-8-c és III/I-2.

1975 1977 Mo., NSZK

Bt-1703 "Kiri" H-65938 1979-1986 "Kiri" fedőnevű titkos munkatársat a BM III/III. szervezte be "Kovács Margit" fedőnéven 

1980-ban, amikor a Marx Károly Közgadaságtudományi Egyetem közművelődési 

titkáraként dolgozott. Mivel egy nemzetközi szervezet magyar bizottsága vezetőjének is 

kinevezték, 1981 és 1984 között a BM III/I-5. osztálya foglalkoztatta.

1980 1986 Magyarország

Bt-1704/1 "Moris Mary" Z-659 1955-1956, 

1963-1967, 

1970

Az Izraelbe 1957-ben kivándorolt gyors- és gépíró végzettségű hálózati személyt kutató 

és tanulmányozó ügynökként foglalkoztatta a magyar hírszerzés egyes izraeli 

magyarokra. Nevezett már 1956 előtt is dolgozott az államvédelmi szerveknek. 

1974 1978 Magyarország, 

Izrael

Budapest, Tel-

Aviv
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Bt-1704/2 "Moris Mary" Z-659 1972-1977 Az Izraelbe 1957-ben kivándorolt gyors- és gépíró végzettségű hálózati személyt kutató 

és tanulmányozó ügynökként foglalkoztatta a magyar hírszerzés egyes izraeli 

magyarokra. Ténylegesen mindvégig passzív maradt. 

1975 1978 Magyarország, 

Izrael

Budapest, Tel-

Aviv

400. Bt-1708 "Csibi" Z-2794 1977-1979 "Csibi" fedőnevű levélcímtulajdonos iratai. BM III/I-14. 1979 1980 Magyarország Budapest

Bt-1712/2 "Rémusz" H-60913/2 1976-1978 A dosszié "Rémusz" fedőnevű ügynök beszervezési anyagait tartalmazza. 1977.03.08 1978.02.16 Vatikán

Bt-1713 "Fényi" Z-1008 1967-1978 Egy egyházi vonalon foglalkoztatott budapesti levélcímtulajdonos - egyébként MHSZ-

osztályvezető - beszervezési dossziéja (IX. ker., Ifjúmunkás u. 4. II. lph. III/12.)

1969 1978 Magyarország Budapest

Bt-1715 "Raymund" H-57890 1971-1978 "Raymund" fedőnevű titkos megbízottat a BM III/II. szervezte be 1971-ben. NSZK-beli 

kapcsolatai miatt 1973-1978-ban a hírszerzés foglalkoztatta. BRFK III/I. alosztály.

1973 1978 Magyarország, 

NSZK

401. Bt-1720/1 "Rogée" 10-64211 1944, 1950-

1959, 1963

A hálózati személy - fedőnevei: "Faragó", "Roger", "Rogée" - a rendőri és államvédelmi 

szervek régi beszervezett ügynöke volt (már 1948-tól) , akit elsősorban a cionista 

vonalon használtak fel információszerző munkára. A dosszié főként 1956 előtti hálózati 

operatív és vizsgálati iratokat tartalmaz eredetiben. Ezek között olvasható az ügynök 

hosszas beszámolója széles ismeretségi körének tagjairól - rövid jellemzésekkel (bécsi 

és párizsi barátok, hazai ismerősök, művészek, színészek, írók, újságírók, ügyvédek, 

orvosok, mérnökök, rendőrök, hivatalnokok, stb.)

1974 1978 Magyarország, 

Franciaország, 

Ausztria

Budapest, 

Párizs, Bécs

Bt-1720/2 "Rogée" 10-64211 1956-1959 A hálózati személyt 1957-ben telepítette a magyar hírszerzés Párizsba emigrációs 

vonalra.

1974 1978 Franciaország Párizs

Bt-1723 "Lex" Z-2118 1966-1981 A hálózati személy kiváló szakmai kvalitásokkal rendelkező orvos-gyógyszerész és 

tudományos kutató volt, aki itthon a Humán Oltóanyagtermelő és Kutató Intézet 

osztályvezetőjeként, valamint a Medimpex Gyógyszerkülkereskedelmi Vállalat műszaki 

igazgatójaként dolgozott. 1966 óta állt operatív kapcsolatban a magyar állambiztonsági 

szervekkel. 1973-ban a WHO vakcina-standardizációs központjának lett a vezetője - ez 

utóbbi beosztása miatt szervezte be őt a hírszerzés vegyi-biológiai-tudományos 

vonalra. 

1973 1978 Magyarország, 

Nagy-Britannia

Budapest, 

London

402. Bt-1733/1 "Gadó" H-40463 1963-1970 A hálózati személy villamosmérnök végzettségű (katonai) műszaki szakember volt, a 

félvezető mikroelektronikai termékek fejlesztésének egyik jeles hazai szakértője. Mint 

ilyen 1963 óta az Egyesült Izzó főosztályvezetői beosztásában dolgozott. 1952 óta 

álltak vele operatív kapcsolatban a magyar állambiztonsági szervek: dolgozott a katonai 

elhárításnak, a gazdasági kémelhárításnak, majd később a magyar hírszerzésnek is 

műszaki-tudományos vonalon (elsősorban a nagy nyugatnémet villamossági cégek 

irányában).  A dossziéban a személyével kapcsolatos átiratok, jelentések, jellemzések, 

"3/a" rendszabály és "K"-anyagok találhatók. 

1971 1978 Magyarország, 

NSZK

Budapest, 

München

Bt-1733/2 "Gadó" H-40463 1969-1978, 

1989

A hálózati személyt a félvezető mikroelektronikai termékek nyugati gyártói vonalán 

foglalkoztatták hírszerzői munkára (pl.: a müncheni Siemens).

1971 1978 Magyarország, 

NSZK

Budapest, 

München

Bt-1734 "Vámbériné" Z-2229 1974-1981 "Vámbériné" fedőnevű titkos munkatárs 1972 és 1980 között volt tagja a hálózatnak. 

1977-ig Bécsben, a kereskedelmi kirendeltségen dolgozott. BM III/I-2. és III/I-14.

1974 1981 Ausztria, 

Magyarország

Bt-1736/2 "Balázs" 10-60146 1955-1979 A hálózati személy neves fizikus volt széles körű nemzetközi tudományos 

munkássággal és kiváló kapcsolatokkal a legnevesebb tudósok felé. A hírszerzés ezen 

a vonalon foglalkoztatta hosszú évekig. A dossziéban sokat olvashatunk körülményeiről 

és külföldi kapcsolatairól a fizikusok világában.  

1970 1978 USA, 

Magyarország

403. Bt-1737 "Hajtó" Z-3121 1981-1983 "Hajtó" fedőnevű titkos munkatársat egy barátja, a svájci állampolgárságú Laczó Ferenc 

megfigyelése kapcsán szervezték be a hálózatba.

1981 1983 Mo., Svájc
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Bt-1741/1 "Noffeau" 14-61339 1953, 1957-

1966, 1970

A hálózati személyt először 1953-ban szervezte be az ÁVH Budapesti Osztály illetékes 

alosztálya cionista vonalra (pressziós alapon). Ekkori fedőneve "Újhelyi Márton" volt. 

1956 után kivándorolt Izraelbe, ahol pincérként helyezkedett el. Egy amerikaiak által 

sűrűn látogatott szállodában dolgozott, így az ő megfigyelésükre újból foglalkoztatni 

kezdték a szervek. A dossziéban a fentiekről olvashatunk részletesen. 

1974 1978 Magyarország, 

Izrael

Budapest, 

Haifa

Bt-1741/2 "Noffeau" 14-61339 1970-1978, 

1982, 1989

A hálózati személy 1956 után kivándorolt Izraelbe, ahol pincérként helyezkedett el. Egy 

amerikaiak által sűrűn látogatott szállodában dolgozott, így az ő megfigyelésükre újból 

foglalkoztatni kezdték a szervek - kevés érdemi eredménnyel.      A dossziéban főként 

az ügynök személyével kapcsolatos útlevélkérelmek és levelezések fotózott másolatait 

találhatjuk meg. 

1975 1978 Magyarország, 

Izrael, Ausztria

Budapest, 

Bécs

Bt-1745 "Asztalosné" Z-4235 1988-1989; 

(1990)

"Asztalosné" fedőnevű titkos megbízott a szolgálat megbízásából szállodákban 

férfiakkal létesített kapcsolatot.

1989 1990 (1991) Mo.

Bt-1764/1 "Vámbéry" H-47191 1961-1970 A hálózati személyt, aki kiváló gyógyszerész és vegyészmérnök volt - többek között a 

Chinoin gyógyszergyárnál töltött be vezető állást - 1966-ban szervezte be a 

kémelhárítás a nyugati tőkés országokkal folyó kutatási, fejlesztési tárgyalások és 

együttműködések során szükségessé váló hálózati operatív munkára. A dossziéban 

ennek az időszaknak az iratait olvashatjuk (köztük az informátor kézzel írt jelentéseit a 

gyógyszerészeti kutatások helyzetéről). Fedőneve ekkor még: "Vértes".  

1970 1978 USA, 

Magyarország, 

Dánia

Budapest

404. Bt-1764/2 "Vámbéry" H-47191 1969-1978 A hálózati személyt - kiváló gyógyszerész és kutató vegyészmérnök - a nemzetközi 

gyógyszerészeti tudományos kutatások területén foglalkoztatták (többek között 

Indiában). Egyik fő kutatási területe a penicillin és a tetraciklin gyártása volt. 

1970 1978 Belgium, 

Magyarország, 

India, Jugoszlávia 

Budapest, 

Brüsszel, 

Calcutta

Bt-1767/1 "Vadaskert" Z-1025/1 1967-1977 "Vadaskert" fedőnevű K-lakás (Bp. XIV. Kacsoh Pongrác u. 22.) iratanyaga. 1967 1978 Magyarország Budapest

Bt-1767/2 "Vadaskert" Z-1025/2 1976-1978 "Vadaskert" fedőnevű K-lakás (Bp. XIV. Kacsoh Pongrác u. 22.) iratanyaga. 1976 1978 Magyarország Budapest

405. Bt-1773/2 "Nyerges" 10-62658 1950-1982 A hálózati személy több nyelven beszélő újságíró volt, akit még az ÁVH szervezett be 

elhárító operatív munkára. 1955-ben vette át a hírszerzés és foglalkoztatta tovább - 

megszakításokkal - a nyugatnémet, később osztrák politikai és gazdasági hírszerzés 

vonalán. Az illető a hetvenes évekre magas sajtóbeosztásokat ért el: a Magyar Rádió 

és Televízió elnökhelyettese, majd az Ország-Világ c. folyóirat főszerkesztője lett. 

1970 1979 Ausztria, 

Magyarország, 

NSZK

Budapest, 

Bécs, Nyugat-

Berlin 

Bt-1788 "Balaskó" Z-1845 1971-1979; 

1984-1985

"Balaskó" fedőnevű titkos megbízott 1971-1975-ben a hágai kereskedelmi 

kirendeltségen dolgozott, ez idő alatt állt kapcsolatban a hírszerzéssel. BM III/I-5-n.

1971 1979 Hollandia, 

Magyarország

Bt-1792/1 "Edina" Z-2358 1974-1979; 

1981-1982

A dossziét a BM III/I-11-a alosztálya nyitotta meg. A titkos megbízott 1974-1978 között 

a madridi Magyar Főkonzulátus titkárnője volt.

1975.08.18 1979.02.01 Mo., Spanyolo.

Bt-1792/2 "Toledo" Z-2358 1982-1985; 

1988

"Toledó" fedőnevű T-lakással (Bp. XI. Mohai köz 8.) kapcsolatos iratok. BM III/I-2. 1982 1988 Mo. Budapest

406. Bt-1793/1 "Safford" Z-1578 1968-1979 BM III/I-3. Osztály. Az ügynök, a Correspondence Diplomatique című lap munkatársa, 

1968 februárjában ajánlotta fel szolgálatait a magyar hírszerzésnek, anyagi 

ellenszolgáltatásért cserébe. Mivel újságíróként kiváló kapcsolatokkal rendelkezett, a 

bécsi diplomáciai testületek tagjai, illetve a kulturális és politikai élet szereplői között, és 

megbízható információkat adott, 1970 végén hivatalosan is beszervezték. A dosszié a 

tanulmányozásával, beszervezésével kapcsolatos anyagokat és jelentéseinek kivonatait 

tartalmazza.

1970.05.26 1979.02.01 Ausztria Bécs
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Bt-1793/2 "Safford" Z-1578 1973-1980 BM III/I-3. Osztály. Az ügynök, a Correspondence Diplomatique című lap munkatársa, 

1968 februárjában ajánlotta fel szolgálatait a magyar hírszerzésnek, anyagi 

ellenszolgáltatásért cserébe. Mivel újságíróként kiváló kapcsolatokkal rendelkezett a 

bécsi diplomáciai testületek tagjai, illetve a kulturális és politikai élet szereplői között, és 

megbízható információkat adott, 1970 végén hivatalosan is beszervezték. A dosszié a 

vele történt találkozók végrehajtási terveit és jelentéseinek kivonatait tartalmazza.

1973.02.19 1979.10.19 Ausztria Bécs

407. Bt-1793/3 "Safford" Z-1578 1979-1981 BM III/I-3. Osztály. Az ügynök, a Correspondence Diplomatique című lap munkatársa, 

1968 februárjában ajánlotta fel szolgálatait a magyar hírszerzésnek, anyagi 

ellenszolgáltatásért cserébe. Mivel újságíróként kiváló kapcsolatokkal rendelkezett a 

bécsi diplomáciai testületek tagjai, illetve a kulturális és politikai élet szereplői között, és 

megbízható információkat adott, 1970 végén hivatalosan is beszervezték. A dosszié a 

vele történt találkozók végrehajtási terveit, jelentéseinek kivonatait, illetve hálózatból 

történő kizárását tartalmazza.

1979.04.18 1980.11.25 Ausztria Bécs

Bt-1794 "Hársfay" Z-2400 1971-1971; 

1973-1976; 

1979; 1984

A titkos megbízott 1970-től az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató 

Intézetben (MTA-SZTAKI) dolgozott. 1976-ban a Kulturális Kapcsolatok Intézete és az 

IREX 10 hónapos ösztöndíját nyerte el a Rochester Egyetemre (New York, USA). A 

magyar állambiztonsági szervek ekkor szervezték be és bízták meg tudományos-

műszaki hírszerzéssel.  BM III/I-5.

1975 1979 USA, Mo.

Bt-1799/1 "Livingstone" Z-1229 1965-

1967;1975

BM III/I-3-j alosztály. Livingstone az osztrák Bundeskanzleramt munkatársa volt, 

Magyarországon élő rokona által került a hírszerzés látókörébe. 1965-től 

tanulmányozták beszervezési céllal. A dosszié a beszervezése előtti 

tanulmányozásával kapcsolatos iratokat tartalmazza.

1970.10.24 1979.02.05 Ausztria, 

Magyarország

Bécs

408. Bt-1799/2 "Livingstone" Z-1229 1967-

1973;1976

BM III/I-3-j alosztály. Livingstone az osztrák Bundeskanzleramt munkatársa volt, 

Magyarországon élő rokonai által került a hírszerzés látókörébe. 1965-től 

tanulmányozták beszervezési céllal. Beszervezésére 1969-ben került sor. A dosszié a 

beszervezése előtti tanulmányozásával kapcsolatos iratokat, a beszervezéséről, 

valamint a vele való találkozókról szóló jelentéseket tartalmazza.

1970.10.24 1979.02.05 Ausztria, 

Magyarország

Bécs

Bt-1799/3 "Livingstone" Z-1229 1971-1976 BM III/I-3-j alosztály. Livingstone az osztrák Bundeskanzleramt munkatársa volt, 

Magyarországon élő rokonai által került a hírszerzés látókörébe. 1965-től 

tanulmányozták beszervezési céllal. Beszervezésére 1969-ben került sor. A dosszié a  

vele való találkozókról szóló jelentéseket tartalmazza.

1973.08.27 1979.02.05 Ausztria Bécs

409. Bt-1799/4 "Livingstone" Z-1229 1975-1981 BM III/I-3-j alosztály. Livingstone az osztrák Bundeskanzleramt munkatársa volt, 

Magyarországon élő rokonai által került a hírszerzés látókörébe. 1965-től 

tanulmányozták beszervezési céllal. Beszervezésére 1969-ben került sor. A dosszié a  

vele való találkozókról szóló jelentéseket tartalmazza.

1975.01.15 1987.05.07 Ausztria Bécs

Bt-1799/5 "Livingstone" Z-1229 1980-1987 BM III/I-3-j alosztály. Livingstone az osztrák Bundeskanzleramt munkatársa volt, 

Magyarországon élő rokonai által került a hírszerzés látókörébe. 1965-től 

tanulmányozták beszervezési céllal. Beszervezésére 1969-ben került sor. A dosszié a  

vele való találkozókról és a hálózatból történő kizárásáról szóló jelentéseket 

tartalmazza.

1980.02.25 1987.05.07 Ausztria Bécs

Bt-1803 "Fenyves" Z-2837 1979-1981 "Fenyves" fedőnevű T-lakás (Balatonszéplak, Akácfa utca 1.) iratai. A lakást 1979 

nyarán a BM III/I-3. osztálya használta. A tulajdonost, aki nyaralóját a Coopturistnak 

adta ki, nem is tájékoztatták, hogy azt a BM használja.

1979 1981 Magyarország Balaton-

széplak
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410. Bt-1819 "Bársony" Z-666 1970-1979 BM III/I-4-l alosztály. "Bársonyt" 1963-ban szervezték be a "Braun Franz" ügyben 

levélcímtulajdonosként. Az ügyben 1972-ig foglalkoztatták, mivel időközben elvégezte a 

Külügyi Főiskolát és átkerült a Külügyminisztérium állományába, titkosmunkatárssá 

minősítették át. 1972 és 1975 között a berni nagykövetség munkatársa, ahonnan 

pénzügyi szabálytalanságok miatt hazarendelték, ekkor a megszakították vele a 

kapcsolatot, de hivatalos kizárására csak 1979-ben került sor.

1969.12 1979.04.19 Magyarország,Sv

ájc

Budapest,Ber

n

Bt-1824/1 "Pickering" H-48015 1967-1970 BM III/I-4. Osztály. "Pickering" a szegedi izraelita hitközség főkántora 1967-ben került 

beszervezésre "Szegedi Gábor" néven a BM III/II-4 Osztálya által, és Raj Tamás rabbi 

cionista összejöveteleiről jelentett. Még ugyanabban az évben Svédországba utazott 

meghívásra, majd 1969-ben Düsseldorfban telepedett le. 1970-ben tartásra átvette a 

BM III/I-4. Osztály, ekkor kapta a "Pickering" fedőnevet.

1970.11.19 1979.04.26 Magyarország Szeged

Bt-1824/2 "Pickering" H-48015 1970-1972 BM III/I-4. Osztály. "Pickering" a szegedi izraelita hitközség főkántora 1967-ben került 

beszervezésre "Szegedi Gábor" néven a BM III/II-4 Osztálya által, és Raj Tamás rabbi 

cionista összejöveteleiről jelentett. Még ugyanabban az évben Svédországba utazott 

meghívásra, majd 1969-ben Düsseldorfban telepedett le. 1970-ben tartásra átvette a 

BM III/I-4. Osztály, ekkor kapta a "Pickering" fedőnevet. Az NSZK-ban, az ott működő 

zsidó és cionista szervezetekről, valamint a nemzetközi politika zsidósággal 

kapcsolatos aspektusairól adott információkat. A dossziéban a vele való 

kapcsolatfelvétel dokumentumai találhatók.

1970.11.19 1979.05.25 Magyarország,Sv

édország,Német 

Szövetségi 

Köztársaság

Szeged,Stock

holm,Düsseld

orf

411. Bt-1824/3 "Pickering" H-48015 1971-1973 BM III/I-4. Osztály. "Pickering" a szegedi izraelita hitközség főkántora 1967-ben került 

beszervezésre "Szegedi Gábor" néven a BM III/II-4 Osztálya által, és Raj Tamás rabbi 

cionista összejöveteleiről jelentett. Még ugyanabban az évben Svédországba utazott 

meghívásra, majd 1969-ben Düsseldorfban telepedett le. 1970-ben tartásra átvette a 

BM III/I-4. Osztály, ekkor kapta a "Pickering" fedőnevet. Az NSZK-ban, az ott működő 

zsidó és cionista szervezetekről, valamint a nemzetközi politika zsidósággal 

kapcsolatos aspektusairól adott információkat. A dossziéban a vele való 

kapcsolatfelvétel és találkozók dokumentumai találhatók.

1971.05.18 1979.05.25 Ausztria,Magyaror

szág,Német 

Szövetségi 

Köztársaság

Bécs,Budape

st,Düsseldorf

Bt-1824/4 "Pickering" H-48015 1973-

1976;1979

BM III/I-4. Osztály. "Pickering" a szegedi izraelita hitközség főkántora 1967-ben került 

beszervezésre "Szegedi Gábor" néven a BM III/II-4 Osztálya által, és Raj Tamás rabbi 

cionista összejöveteleiről jelentett. Még ugyanabban az évben Svédországba utazott 

meghívásra, majd 1969-ben Düsseldorfban telepedett le. 1970-ben tartásra átvette a 

BM III/I-4. Osztály, ekkor kapta a "Pickering" fedőnevet. Az NSZK-ban, az ott működő 

zsidó és cionista szervezetekről, valamint a nemzetközi politika zsidósággal 

kapcsolatos aspektusairól adott információkat. A dossziéban a vele való találkozók 

dokumentumai találhatók.

1973.04.27 1979.05.25 Magyarország,Au

sztria,Német 

Szövetségi 

Köztársaság

Budapest,Bé

cs,Düsseldorf
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412. Bt-1824/5 "Pickering" H-48015 1975-1979 BM III/I-4. Osztály. "Pickering" a szegedi izraelita hitközség főkántora 1967-ben került 

beszervezésre "Szegedi Gábor" néven a BM III/II-4 Osztálya által, és Raj Tamás rabbi 

cionista összejöveteleiről jelentett. Még ugyanabban az évben Svédországba utazott 

meghívásra, majd 1969-ben Düsseldorfban telepedett le. 1970-ben tartásra átvette a 

BM III/I-4. Osztály, ekkor kapta a "Pickering" fedőnevet. Az NSZK-ban, az ott működő 

zsidó és cionista szervezetekről, valamint a nemzetközi politika zsidósággal 

kapcsolatos aspektusairól adott információkat. A dossziéban a vele való találkozók 

dokumentumai találhatók.

1975.10.08 1983.03.15 Magyarország,Au

sztria,Német 

Szövetségi 

Köztársaság,Izrae

l,Amerikai 

Egyesült Államok

Budapest,Bé

cs,Düsseldorf

Bt-1824/6 "Pickering" H-48015 1979-1980 BM III/I-4. Osztály. "Pickering" a szegedi izraelita hitközség főkántora 1967-ben került 

beszervezésre "Szegedi Gábor" néven a BM III/II-4 Osztálya által, és Raj Tamás rabbi 

cionista összejöveteleiről jelentett. Még ugyanabban az évben Svédországba utazott 

meghívásra, majd 1969-ben Düsseldorfban telepedett le. 1970-ben tartásra átvette a 

BM III/I-4. Osztály, ekkor kapta a "Pickering" fedőnevet. Az NSZK-ban, az ott működő 

zsidó és cionista szervezetekről, valamint a nemzetközi politika zsidósággal 

kapcsolatos aspektusairól adott információkat. A dossziéban a vele való találkozók 

dokumentumai találhatók.

1979.08.15 1983.03.15 Magyarország,Au

sztria,Német 

Szövetségi 

Köztársaság

Budapest,Bé

cs,Düsseldorf

Bt-1824/7 "Pickering" H-48015 1981-1983 BM III/I-11. Osztály. "Pickering" a szegedi izraelita hitközség főkántora 1967-ben került 

beszervezésre "Szegedi Gábor" néven a BM III/II-4 Osztálya által, és Raj Tamás rabbi 

cionista összejöveteleiről jelentett. Még ugyanabban az évben Svédországba utazott 

meghívásra, majd 1969-ben Düsseldorfban telepedett le. 1970-ben tartásra átvette a 

BM III/I-4. Osztály, ekkor kapta a "Pickering" fedőnevet. Az NSZK-ban, az ott működő 

zsidó és cionista szervezetekről, valamint a nemzetközi politika zsidósággal 

kapcsolatos aspektusairól adott információkat. A dossziéban a vele való találkozók és 

kizárásának dokumentumai találhatók.

1982.03.18 1983.03.15 Magyarország,Au

sztria,Német 

Szövetségi 

Köztársaság

Budapest,Bé

cs,Düsseldorf

Bt-1825 "Havanna" Z-2825 1978-1979 "Havanna" fedőnevű T-lakás (Bp. III. Eső u. 4.) tulajdonos-jelöltjével kapcsolatos iratok. 

BM III/I-14.

1979 1979 Magyarország Budapest

Bt-1848 "Sik" H-59184 1966-1979 BM III/I-14. alosztály. "Sik" külkereskedőként dolgozott a Chemolimpexnél. 1966-os 

marokkói kihelyezésekor szervezte be a BM III/I-11-a. alosztálya, információszerző 

célzattal. Hazatérte után foglalkoztatásra átadták a III/II-7-a. alosztálynak. 1974-ben 

Frankfurtba került kihelyezésre egy NSZK-magyar vegyesvállalat vezetőjének, ekkor a 

III/I-14. alosztály vette át tartásra. Hazatérése után átminősítették operatív társadalmi 

kapcsolattá, mivel a Chemolimpex vezérigazgató-helyettesévé nevezték ki.

1974.11.12 1979.10.19 Magyarország,Ma

rokkó,Német 

Szövetségi 

Köztársaság

Budapest,Ra

bat,Frankfurt

413. Bt-1849/1 "Oromi" H-59542 1973-1977 Az ügynök az MTI szófiai tudósítójaként a bolgár fővárosban dolgozó diplomatákról és 

újságírókról adott jelentéseket a BM III/II. részére. BM III/I-3.

1977.09.02 1979.10.12 Mo., Bulgária

Bt-1849/2 "Oromi" H-59542 1977-1984 Az ügynök az MTI szófiai tudósítójaként a bolgár fővárosban dolgozó diplomatákról és 

újságírókról adott jelentéseket. Hazatérése után a titkosszolgálat visszavette, de 

pihentették. BM III/I-3.

1977.09.02 1984.05.11 Mo., Bulgária

Bt-1864 "Cosby" H-64175 1978-1982 "Tihanyi" fedőnevű titkos megbízott telepítési jelölt volt az NSZK-ba, de egészségügyi 

problémái miatt a telepítés meghiúsult. BM III/I-3.

1980 1983 Magyarország, 

NSZK

Bt-1868 "Kanizsai" Z-2521 1975-1977; 

1987

"Kanizsai" fedőnevű titkos megbízott 1970-től a Magyar Nők Országos Tanácsának 

politikai munkatársa volt. 1974-től a Kuba budapesti követségének tolmácsaként 

dolgozott. 1975-ben tartalékos tiszti szolgálatot teljesített, később az MTI Külföldi 

Adások Szerkesztősége fordítója volt. 1975-ben szervezte be a BM III/I-4-b alosztálya. 

1979-ben Spanyolországba utazott és nem tért vissza, ezért kizárták. 

1976 1979 Magyarország
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Bt-1872/1 "Clod" Z-2043 1966-1976 BM III/I-3-b. alosztály. A "Clod" (dokumentumokon "Claude"-ként is szerepel) fedőnevű 

titkos munkatársat 1972-ben szervezték be, mikor a párizsi kereskedelmi kirendeltség 

vezetőjévé nevezték ki. A dossziéban tanulmányozásával, beszervezésével és párizsi 

működésével kapcsolatos dokumentumok találhatók.

1972.11.29 1980.01.28 Magyarország,Fra

nciaország

Budapest,Pár

izs

Bt-1872/2 "Clod" Z-2043 1975-1982 BM III/I-14. alosztály. A "Clod" (dokumentumokon "Claude"-ként is szerepel) fedőnevű 

titkos munkatársat 1972-ben szervezték be, mikor a párizsi kereskedelmi kirendeltség 

vezetőjévé nevezték ki. A dossziéban párizsi működésével és hálózatból történő 

kizárásával kapcsolatos dokumentumok találhatók.

1975.05.27 1980.01.28 Magyarország,Fra

nciaország

Budapest,Pár

izs

414. Bt-1873/1 "Bárdi" H-62581 1975-1981 "Bárdi" fedőnevű titkos megbízott 1970-től 1974-ig Brazíliában dolgozott a 

Külkereskedelmi Minisztérium kiküldöttjeként. Hazatérése után a Monimpex 

Külkereskedelmi Vállalat osztályvezetője volt. 1979-től Münchenben dolgozott. 1977-

ben szervezte be a BM III/II-7-a alosztálya. 1978-ban átadták a BM III/I-14. osztályának. 

1979 1980 Brazília, Német 

Szövetségi 

Köztársaság

Bt-1873/2 "Bárdi" H-62581 1977-1981 "Bárdi" fedőnevű titkos megbízott 1970-től 1974-ig Brazíliában dolgozott a 

Külkereskedelmi Minisztérium kiküldöttjeként. Hazatérése után a Monimpex 

Külkereskedelmi Vállalat osztályvezetője volt. 1979-től Münchenben dolgozott. 1977-

ben szervezte be a BM III/II-7-a alosztálya. 1978-ban átadták a BM III/I-14. osztályának. 

1980-ban tért haza, ekkor átvette a BM III/II-7. osztálya.

1979 1980 NSZK

Bt-1874 "Stark" Z-3096 1980-1984 "Stark" fedőnevű levélcím tulajdonos iratai. 1981 1984 Mo. Budapest

Bt-1876/1 "Atkinson" H-67317 1981 "Atkinson" fedőnevű titkos megbízott Libiába került kiküldetésbe, ennek kapcsán 

szervezték be.

1981 1987 Líbia, Mo.

Bt-1876/2 "Atkinson" H-67317 1983-1989 "Atkinson" fedőnevű titkos megbízott Libiába került kiküldetésbe, ennek kapcsán 

szervezték be.

1981 1987 Líbia, Mo., Nagy-

Britannia

Bt-1885 "Hász" Z-2139 1973-1980 "Hász" fedőnevű titkos munkatárs a Kulturális Kapcsolatok Intézetének könyvtárosa 

volt. 1973-tól 1979-ig a Párizsi Magyar Intézet könyvtárosa és filmreferense, majd az 

MTA könyvtárosa lett. 1979-ben szervezte be a BM III/I-2. osztálya és még abban az 

évben kizárták a hálózatból.

1973 1980 Franciaország

Bt-1896/1 "Földeáki" Z-549,Bt-

1075

1962-1972 BM III/I-4-l. alosztály. "Földeáki" eredetileg 1956-ban "Völgy fedőnéven került 

beszervezésre T-lakás tulajdonosaként, azonban akkor a kapcsolat megszakadt vele. 

1962-ben vették fel vel újra a kapcsolatot. 1966-ban kiváló olasz kapcsolatai miatt titkos 

munkatárssá minősítették át, ekkor kapta a "Földeáki" fedőnevet. A dossziéban a vele 

való kapcsolattartásról találhatók dokumentumok.

1969.12 1971.01.29 Magyarország,Ola

szország,Csehszl

ovákia

Budapest

Bt-1896/2 "Földeáki" Z-549,Bt-

1075

1974-1980 BM III/I-4-l. alosztály. "Földeáki" eredetileg 1956-ban "Völgy fedőnéven került 

beszervezésre T-lakás tulajdonosaként, azonban akkor a kapcsolat megszakadt vele. 

1962-ben vették fel vel újra a kapcsolatot. 1966-ban kiváló olasz kapcsolatai miatt titkos 

munkatárssá minősítették át, ekkor kapta a "Földeáki" fedőnevet. A dossziéban a vele 

való kapcsolattartásról és hálózatból történő kizárásáról találhatók dokumentumok.

1975.01.28 1981.02.06 Magyarország,Ola

szország

Budapest,Ró

ma

415. Bt-1899 "Gyömrői" Z-2212 1974-1980 "Gyömrői" fedőnevű titkos munkatársat a Magyar Néphadsereg Vezérkarának 2. 

Csoportfőnöksége szervezte be és foglalkoztatta 1959 és 1970 között. 1974-ben 

kihelyezték a madridi Magyar Nagykövetségre, ahonnan 1979-ben tért haza. Ez idő 

alatt a BM III/I-11. osztálya foglalkoztatta.

1974 1980 Mo., Spanyolo.
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Bt-1900/2 "Laborfi" H-59124/2 1975-1980 "Laborfi", korábban "Lőriczi Zoltán" az Elektromodul Elektrotechnikai 

Alkatrészkereskedelmi Vállalat csoportvezetője volt, 1975-ben 4 évre a Madridi 

Kereskedelmi Kirendeltségre került kiküldetésbe. Hírszerző és védelmi feladatokat 

bíztak rá. 

1975 1980 Mo., Spanyolo.

Bt-1907 "Pápainé" Z-2959 1978-1985 "Pápainé" fedőnevű titkos munkatársat "cionista"-vonalon foglalkoztatták. 1980 1986 Mo., Izrael

Bt-1908 "Lampert" Z-2242 1974-1981 "Lampert" fedőnevű titkos megbízott 1974 és 1979 között a kölni kereskedelmi 

kirendeltségen dolgozott gépkocsivezetőként, ez idő alatt foglalkoztatta a BM III/I-2 

osztálya.

1974 1980 Mo., NSZK

Bt-1918 "Bert Fry" Z-2615 1973-1980 "Bert Fry" fedőnevű titkos megbízott 1979-ben hat hónapos ausztriai és dániai 

ösztöndíjt nyert el, ez idő alatt foglakoztatta a BM III/I-2 osztálya.

1977 1980 Ausztria, Mo.

416. Bt-1922 "Szeredi István" Z-1505 1970-1980 "Szeredi István" fedőnevű titkos munkatársat 1970-ben szervezték be, mivel Bécsbe, a 

kereskedelmi kirendeltség helyettes vezetőjének nevezték ki. BM III/I-3-j.

1970 1980 Ausztria, Mo.

Bt-1923 "Pócs" Z-2707 1978-1980 "Pócs" fedőnevű T-lakás (Bp. VI. Dessewffy u. 41.) tulajdonosának iratai. BM III/I-14. 1978 1980 Magyarország Budapest

Bt-1924 "Harmati Sándor" Z-1932 1971-1980 "Harmati Sándor" fedőnevű titkos munkatársat 1963-ban szervezték gazdaságpolitikai 

hírszerzés vonalára. 1971-től 1979-ig Brüsszelben, a kereskedelmi kirendeltségen 

dolgozott. BM III/I-3.

1971 1980 Belgium

Bt-1927 "Barátházi" Z-2687 1978-1984 "Barátházi" fedőnevű titkos megbízott 1978 és 1983 között Washingtonban, a magyar 

követség gépkocsivezetőjeként dolgozott. BM III/I-2.

1978 1984 USA

417. Bt-1928 "Dárdai" Z-2771 1978-1980 "Dárdai" fedőnevű titkos megbízottat 1978-ban szervezték be, várható kölni kihelyezése 

kapcsán. Erre nem került sor, ezért nem foglalkoztatták. BM III/I-14.

1978 1980 Magyarország

Bt-1929 "Mókus" Z-3962 1986-1989 "Mókus" fedőnevű K-lakás (Bp. II. Kisrókus u. 21.) iratai. 1986 1990 (1991) Magyarország Budapest

Bt-1930/1 "Ürmösi" H-55671 1970-1974 "Fehér István", majd "Ürmösi" fedőnevű informátor 1970-ben történt beszervezésekor a 

Kandó Kálmán Villamosipari Főiskola hallgatója volt. A legtöbb külföldi rádióklubbal 

levelezett, a rádióamatőrök között a rövidhullámú rádiózás magyar szakértőjének 

számított.

1974 1980 Magyarország

Bt-1930/2 "Ürmösi" H-55671/2 1970-1980 "Fehér István", majd "Ürmösi" fedőnevű informátor 1970-ben történt beszervezésekor a 

Kandó Kálmán Villamosipari Főiskola hallgatója volt. A legtöbb külföldi rádióklubbal 

levelezett, a rádióamatőrök között a rövidhullámú rádiózás magyar szakértőjének 

számított.

1974 1980 Magyarország

Bt-1933/1 "Millan" Z-3182 1979-1984 Az NSZK állampolgárságú, acélipari kereskedelmi ágazatban dolgozó "Millan", illetve 

"Milán" fedőnevű ügynök beszervezésével, foglalkoztatásával és kizárásával 

kapcsolatos iratok.

1981 1984 NSZK

418. Bt-1941 "Móricz" Z-2909 1979-1980 "Móricz" fedőnevű titkos megbízott Lisszabonban, a magyar külképviselet 

gépkocsivezetője volt. BM III/I-4.

1979 1981 Portugália

Bt-1948 "Márványi" Z-2491 1976-1981 "Márványi" fedőnevű titkos munkatárs 1977 és 1980 között Brüsszelben, a 

kereskedelmi kirendeltségen dolgozott. BM III/I-14.

1976 1981 Belgium

Bt-1953 "Térei Tamás" Z-1048 1957-1958; 

1961-1972; 

1974-1976; 

1979-1981; 

1984

A dossziét a BM III/I-3-i alosztálya nyitotta. "Térei Tamás" fedőnevű titkos munkatárs a 

párizsi magyar nagykövetség alkalmazottja volt 1967-től 1971-ig és 1975-től 1981-ig.

1970.10.14 1981.03.06 Mo., Fro. Párizs
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Bt-1958 "Badacsonyi" 10-69657 1957-1981 "Bartos Géza", majd "Badacsonyi" fedőnevű titkos munkatárs 1949-től 1953-ig a 

helsinki magyar nagykövetségen, 1959-től a nyugat-berlini követségen dolgozott.

1970 1981 NSZK

Bt-1961 "Dália" Z-2475 1976-1977 "Dália" fedőnevű T-lakásra (Balatonföldvár) vonatkozó iratok. BM III/I-3. 1976 1981 Magyarország Balatonföldvá

r

419. Bt-1962 "Zilahiné" Z-1955 1971-1981 "Zilahiné" fedőnevű titkos munkatárs 1972-1981 között volt tagja a hálózatnak. Férje, 

"Zilahi" fedőnevű ügynök NSZK kapcsolatai felé tolmácsként közvetített. BM III/I-3-a.

1972 1981 Mo., NSZK

Bt-1963/1 "Zilahy", "Zilahi" H-50651 1963-1971 "Jogász", majd "Zilahi" fedőnevű ügynök az SZDP funkcionáriusa volt. 1968-tól 

többször utazott nyugat-európai országokba, ahol helyi szociáldemokrata politikusokkal, 

illetve emigráns magyar szociáldemokratákkal találkozott. A BM III/III. szervezte be 

1968-ban, majd 1971-től a BM III/I-3. osztálya foglalkoztatta.

1971 1981 Ausztria,  Nagy-

Britannia, Fro., 

Svájc, Svédo., 

NSZK

420. Bt-1963/2 "Zilahi" H-50651 1971-1975 "Jogász", majd "Zilahi" fedőnevű ügynök az SZDP funkcionáriusa volt. 1968-tól 

többször utazott nyugat-európai országokba, ahol helyi szociáldemokrata politikusokkal, 

illetve emigráns magyar szociáldemokratákkal találkozott. A BM III/III szervezte be 1968-

ban, majd 1971-től a BM III/I-3. osztálya foglalkoztatta. 1981-ben zárták ki a hálózatból.

1971 1975 Mo., Nagy-

Britannia, NSZK 

421. Bt-1963/3 "Zilahi" H-50651 1975-1979 "Jogász", majd "Zilahi" fedőnevű ügynök az SZDP funkcionáriusa volt. 1968-tól 

többször utazott nyugat-európai országokba, ahol helyi szociáldemokrata politikusokkal, 

illetve emigráns magyar szociáldemokratákkal találkozott. A BM III/III szervezte be 1968-

ban, majd 1971-től a BM III/I-3. osztálya foglalkoztatta. 1981-ben zárták ki a hálózatból.

1975 1979 Magyarország,Né

met Szövetségi 

Köztársaság

Bt-1963/4 "Zilahi" H-50651 1969-1981 "Jogász", majd "Zilahi" fedőnevű ügynök az SZDP funkcionáriusa volt. 1968-tól 

többször utazott nyugat-európai országokba, ahol helyi szociáldemokrata politikusokkal, 

illetve emigráns magyar szociáldemokratákkal találkozott. A BM III/III szervezte be 1968-

ban, majd 1971-től a BM III/I-3. osztálya foglalkoztatta. 1981-ben zárták ki a hálózatból.

1979 1981 Magyarország,Hol

landia, NSZK

422. Bt-1966/1 "Engel" Z-805 1962-1965 BM III/I-4-k. alosztály. "Engel" kalandos életű katolikus pap volt, akire kiváló kapcsolatai 

miatt figyelt fel a magyar hírszerzés. A dosszié a tanulmányozásával kapcsolatos 

iratokat tartalmazza.

1969.12 1981.11.02 Olaszország,Vatik

án

Róma

Bt-1966/2 "Engel" Z-805 1965-

1968;1981-

1982

BM III/I-4-k. alosztály. "Engel" kalandos életű katolikus pap volt, akire kiváló kapcsolatai 

miatt figyelt fel a magyar hírszerzés. A dosszié a tanulmányozásával, beszervezésével, 

és a vele végrehajtott találkozókkal kapcsolatos iratokat tartalmazza.

1969.12 1981.11.02 Olaszország,Vatik

án

Róma

423. Bt-1966/3 "Engel" Z-805 1969-

1973;1981

BM III/I-4-k. alosztály. "Engel" kalandos életű katolikus pap volt, akire kiváló kapcsolatai 

miatt figyelt fel a magyar hírszerzés. A dosszié a vele végrehajtott találkozókkal 

kapcsolatos iratokat tartalmazza.

1969.12 1981.11.02 Olaszország,Vatik

án

Róma

Bt-1966/4 "Engel" Z-805 1973-

1975;1982

BM III/I-4. Osztály. "Engel" kalandos életű katolikus pap volt, akire kiváló kapcsolatai 

miatt figyelt fel a magyar hírszerzés. A dosszié a vele végrehajtott találkozókkal 

kapcsolatos iratokat tartalmazza.

1976.03.12 1985.02.07 Ausztria,Olaszors

zág,Vatikán

Bécs,Róma

Bt-1966/5 "Engel" Z-805 1975-

1976;1982

BM III/I-4. Osztály. "Engel" kalandos életű katolikus pap volt, akire kiváló kapcsolatai 

miatt figyelt fel a magyar hírszerzés. A dosszié a vele végrehajtott találkozókkal 

kapcsolatos iratokat tartalmazza.

1977.04.07 1985.02.07 Olaszország,Vatik

án

Róma

3.2.1. Bt-dossziék   (1902) 1945-1990 (2003) 143/177



R.e. 

(d.)
Ikt. sz. Tárgy

Nyitó 

/Hálózati/ 

szám

Irat évköre Kivonat Ország Település
Dosszié nyitása-

zárása

424. Bt-1966/6 "Engel" Z-805 1977-1985 BM III/I-4. Osztály. "Engel" kalandos életű katolikus pap volt, akire kiváló kapcsolatai 

miatt figyelt fel a magyar hírszerzés. A dosszié a vele végrehajtott találkozókkal, és a 

hálózatból történő kizárásával kapcsolatos iratokat tartalmazza.

1977.04.07 1985.02.07 Olaszország,Vatik

án

Róma

Bt-1970 "Kozsa' Z-3005 1980-1981 "Kozsa" fedőnevű levélcím tulajdonos iratai. 1980 1981 Mo. Budapest

Bt-1971 "Gálföldi" Z-2820 1979-1981 "Gálföldi" fedőnevű levélcím tulajdonos iratai. BM III/I-5. 1979 1981 Mo. Budapest

Bt-1979/2 "Dunai Lajos" 10-69654 1967-1983 BM III/I-3-i. alosztály. "Dunait" 1950-ben szervezte be az ÁVH, akkor még "Bíró Lázár" 

fedőnéven, követségi elhárítási feladatokkal. 1956-ban megszakadt vele a kapcsolat, 

de 1957-ben felújították, akkor kapta a "Dunai Lajos" fedőnevet. A dossziéban főként a 

beszervezésével és a vele való kapcsolatról találhatók jelentések.

1970.10.13 1983.11.30 Magyarország,Sv

ájc,Franciaország

Budapest,Ber

n,Párizs

Bt-1982 "Majoros János" 10-69188 1951-1985 "Majoros János" fedőnevű titkos megbízott külképviseleteken dolgozott. 1970 1985 Svédország, 

Hollandia

Bt-1984/1 "Kunváry" H-61447 1972-1983 "Földi László", később "Kunváry" fedőnevű titkos megbízott a MÁV alkalmazásában 

Bázelben dolgozott. 1976-ban szervezte be a BM III/II- 6-b alosztálya, majd 1978-ban 

átadták a BM III/I- 14. osztályának.

1978 1983 Mo., Svájc

425. Bt-1984/2 "Kunváry" H-61447 1972-1983 "Földi László", később "Kunváry" fedőnevű titkos megbízott a MÁV alkalmazásában 

Bázelben dolgozott. 1976-ban szervezte be a BM III/II-6-b alosztálya, amely 1978-ban 

átada a BM III/I-14. osztályának. Hazatérését követően, 1982-ben zárták ki a 

hálózatból.

1978 1981 Svájc

Bt-1993 "Zelkó" Z-3512 1982-1988 "Zelkó" fedőnevű titkos munkatárs Torontóban, kereskedelmi titkárként dolgozott. 1983 1987 Kanada

Bt-1997/1 "Jenzer" H-64895 1979-1985 "Füredi", később "Jenzer" fedőnevű titkos megbízott beszervezésével és 

foglalkoztatásával kapcsolatos iratok. "Füredit" a BM III/IV-4-b alosztálya szervezte be 

egy munkatársa ellenőrzése kapcsán, később NSZK-ban élő kapcsolatai ügyében 

foglalkoztatták.

1988 Mo., NSZK Veszprém

Bt-1997/2 "Jenzer" H-64895 1988-1989 "Füredi", később "Jenzer" fedőnevű titkos megbízott foglalkoztatásával és kizárásával 

kapcsolatos iratok. A BM III/I-2. osztálya egy osztrák állampolgár ügyében kívánta 

foglalkoztatni, de a titkos megbízott érdemi munkát nem végzett.

1985 1989 Mo. Veszprém

426. Bt-2001/3 "Andrew Börd" H-54524 1974-1979 "Andrew Börd" fedőnevű titkos munkatárs ösztöndíjasként a bécsi gazdasági 

egyetemen tanult 1974 és 1981 között. Előbb a Borsod Megyei Rendőrfőkapitányság 

III/I. alosztálya, majd a BM III/I-3., később a BM III/I-14. osztálya foglalkoztatta.

1975 1982 Ausztria, 

Magyarország

Bt-2001/4 "Andrew Börd" H-54524 1979-1989 "Andrew Börd" fedőnevű titkos munkatárs ösztöndíjasként a bécsi gazdasági 

egyetemen tanult 1974 és 1981 között. Előbb a Borsod megyei Rendőrfőkapitányság 

III/I. alosztálya, majd a BM III/I-3., később a BM III/I-14. osztálya foglalkoztatta. 

Hazatérése után a Borsod Megyei Rendőrfőkapitányság "Pákozdi Richárd" néven 

foglalkoztta tovább.

1980 1982 Ausztria, 

Magyarország

427. Bt-2002/1 "Zana Károly" H-60989 1975-1980 "Zoltai" fedőnevű titkos megbízottat a BM III/III szervezte be, foglalkoztatta, majd átadta 

a III/I-nek, amely "Zana Károly" néven akarta foglalkoztatni

1975 1982 Mo.

Bt-2002/2 "Zana Károly" H-60989 1982 "Zana Károly" fedőnevű titkos megbízott kizárásával kapcsolatos iratok. 1980 1982 Mo.
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Bt-2006/1 "Leasage" H-48559 1966-1972 BM III/I-4-k. alosztály. "Lesage" bencés szerzetes volt Budapesten, brazíliai 

kivándorlása kapcsán került a belügyi szervek látókörébe, akik jó lehetőséget láttak 

benne az ottani magyar emigráció megközelítésére. A dossziéban beszervezéséről, és 

a vele való kapcsolattartásról találhatóak dokumentumok.

1969.12 1972.03.17 Magyarország,Bra

zília

Budapest,Sa

o Paulo

Bt-2006/2 "Leasage" H-48559 1972-19845 BM III/I-4. Osztály. "Lesage" bencés szerzetes volt Budapesten, brazíliai kivándorlása 

kapcsán került a belügyi szervek látókörébe, akik jó lehetőséget láttak benne az ottani 

magyar emigráció megközelítésére. A dossziéban a vele való kapcsolattartásról, és 

hálózatból történő kizárásáról találhatóak dokumentumok.

1972.03.17 1974.01.16 Magyarország,Bra

zília

Budapest,Sa

o Paulo

428. Bt-2013 "Várkuti" Z-1838 1971-1982 "Várkuti" fedőnevű titkos megbízott 1971 és 1975 között Hamburgban, a kereskedelmi 

kirendeltségen dolgozott. BM III/I-3-j.

1971 1980 NSZK

Bt-2019 "Kellerman" Z-2970 1980-1982 "Kellerman" fedőnevű titkos munkatársat Svédországba akarták telepíteni, de ez végül 

nem valósult meg.

1980 1982 Mo., Svédország

Bt-2021/1 "Mátrai Sándor" Z-264/60 1960-

1975,1982

BM III/I-5. Osztály. "Mátrai Sándor" az ELEKTROIMPEX osztályvezetője volt. 1960-ban 

szervezték be,a brazíliai kereskedelmi kirendeltségre történő kiküldésekor. 1967-ben 

tért haza, amikor az ELEKTROIMPEX vezérigazgató-helyettese lett, ezután már nem 

foglalkoztatták, és 1970-ben kizárták a hálózatból.

1970.02.19 1982.08.12 Magyarország,Bra

zília

Budapest,Rio 

de Janeiro

Bt-2022 "Kelédi" Z-2474 1976-1982 "Kelédi" fedőnevű titkos munkatárs 1976 és 1981 között a bécsi kereskedelmi 

kirendeltségen dolgozott. BM III/I-14.

1976 1982 Ausztria

429. Bt-2027/2 "Rákoshegyi" H-63879/2 1979-1981 A dosszié "Rákoshegyi" fedőnevű ügynökre vonatkozó anyagokat tartalmaz. 

"Rákoshegyi" a Pápai Magyar Intézetben tanult ösztöndíjasként. "Rákoshegyi" 

tanárairól, hallgatótársairól, magyar emigráns papokról, vatikáni egyházi személyekről, 

a Focolarini mozgalomról jelentett.  BM III/I-4.

1979.07.17 1982.09.07 Vatikán

Bt-2028 "Szalvay" Z-538,Bt-

848

1962-1982 BM III/I-14. Osztály. "Szalavay" a MEDIMPEX főosztályvezető-helyetteseként került 

beszervezésre hágai kiküldetése miatt, elhárító és tippkutató feladatkörrel. 1967-ben, 

hazatérte után átadták a BM III/II-1-c. alosztálynak további tartásra, azonban ezzel 

kapcsolatban egyéb információ nem található a dossziéban. 1977-ben vették fel vele a 

kapcsolatot, amikor az NSZK-ba került. 1982-ben zárták ki a hálózatból.

1977.08.05 1982.09.09 Hollandia,Magyar

ország,Német 

Szövetségi 

Köztársaság

Hága,Budape

st,Frankfurt

Bt-2030/1 "Szabó Tibor" H-55824/1 1970-1982 "Szabó Tibor" fedőnevű titkos megbízott a Nehézipari Minisztériumban dolgozott. 1970-

ben szervezték be, érdemi munkát nem végzett, 1976-ban kizárták a hálózatból. BM III/I-

14.

1970 1982 Mo.

Bt-2030/2 "Szabó Tibor" H-55824 1979-1982 "Szabó Tibor" fedőnevű, korábban titkos megbízottként foglalkoztatott hálózati személyt  

1979 és 1982 között társadalmi kapcsolatként foglalkoztatták. BM III/I-14.

1977 1982 Mo.

Bt-2032 "Délceg" Z-3375 1977-1982 "Délceg" fedőnevű titkos munkatárs a Medicor dolgozójaként 1977 és 1981 között az 

NSZK-ban dolgozott, ez idő alatt foglalkoztatták. BM III/I-5.

1982 1982 Magyarország, 

NSZK

Bt-2033/1 "Ágoston Ernő" Z-619 1959-1976 BM III/I-3-j. alosztály. "Ágoston Ernő" a CHEMOLIMPEX főosztályvezető-helyettese, 

majd kereskedelmi igazgatója, 1960-ban, egyiptomi kiküldetésekor, lett az ÁB szervek 

társadalmi kapcsolata, majd 1963-ban be is szervezték. Működése során gazdasági 

hírszerzési feladatokat látott el, illetve szakértőként alkalmazták.

1970.10.24 1982.09.13 Egyiptom,Amerika

i Egyesült 

Államok,Német 

Szövetségi 

Köztársaság

430. Bt-2035 "Stilus" Z-3291 1982; 1986 "Stilus" fedőnevű soproni T-lakás (garázs) és tulajdonosának iratai. BM III/I-4. 1982 1982 Mo. Sopron
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Bt-2037 "Szekács" Z-2897 1979-1982 "Székács" fedőnevű titkos munkatárs külkereskedőként ,az Agroimpex megbízásából, 

az 1970-es évek végén Bécsben dolgozott - ez idő alatt foglalkoztatta a hírszerzés. 

Hazatérte után foglalkoztatásra átadták a III/II- nak. BM III/I-14.

1979 1982 Ausztria, 

Magyarország

Bt-2038/1 "Renkey" Z-1002 1967-1987 "Renkey" fedőnevű titkos munkatárs előbb Indonéziában, majd Törökországban 

dolgozott a kereskedelmi kirendeltségen. Ez idő alatt foglalkoztatták. BM III/I-2-f.

1970 1982 Mo., Indonézia, 

Törökország

Bt-2038/2 "Azuri" Z-1002/2 1967-1984 "Renkey" fedőnevű titkos munkatárs lakását (Bp. XIV. Abonyi u. 8.) külföldi kiküldetése 

idején "Azuri" fedőnevű T-lakásként használták. BM III/I-11.

1976 1984 Magyarország Budapest

Bt-2039 "Vitkai" Z-1874 1969-1978; 

1980; 1982; 

1988

Az ügynök 1969-73 között lektorként dolgozott az Ankarai Egyetem Magyar Tanszékén. 

1971-ben - mivel az NSZK hírszerző szerve feldolgozás alatt tartotta - elvi alapon 

beszervezték. BM III/I-11-13.

1971.08.30 1974.04.02 Mo., Törökország, 

NSZK

Bt-2041 "Sánc" Z-2689 1978-1982 "Sánc" fedőnevű titkos megbízott 1978 és 1982 között az algériai kereskedelmi 

kirendeltségen dolgozott és ez idő alatt állt kapcsolatban a hírszerzéssel. BM III/I-2.

1978 1982 Algéria, 

Magyarország

431. Bt-2048/1 "Martonossy" H-58789/1 1972-1983 A korábban a BM III/II. által "Lakatos" fedőnéven foglalkoztatott titkos megbízott a III/II 

kapcsolata volt. A Külügyminisztérium munkatársaként az NDK-ban dolgozó magyar 

fiatalok felügyeletét látta el 1972 és 1977 között. Ekkor átvette a BM III/I. BM III/I-2.

1977 1983 Magyarország, 

NDK

Bt-2048/2 "Martonossy" H-58789/2 1972-1983 A korábban a III/II. által "Lakatos" fedőnéven foglalkoztatott titkos megbízott 1977 és 

1982 között a kölni követségen számvevőként dolgozott, a hírszerzés ez idő alatt 

foglalkoztatta. BM III/I-2.

1977 1983 NSZK

Bt-2049 "Fáth" Z-2648 1977-1982 "Fáth" fedőnevű titkos megbízott a Chemolimpex kiküldötteként 1978 és 1982 között az 

NSZK-ban dolgozott, ez idő alatt foglalkoztatta a hírszerzés. BM III/I-14.

1978 1983 NSZK

Bt-2052 "Utazás" Z-3079 1976-1982 "Utazó" fedőnevű ügynök a Tesco Műszaki Tudományos Együttműködési Iroda 

referense volt, amikor munkáltatója tartós algériai kiküldetésbe küldte. 

1981 1983 Algéria

Bt-2055/1 "Madácsi" v. 

"Magyar Zoltán"

H-6953 1957-1975 BM III/I-11. Osztály.   A dossziéban csak a "Magyar Zoltán" név szerepel!   "Magyar 

Zoltán" az ELTE jogi karának tanáraként került beszervezésre 1955-ben. Főként 

egyetemi vonalon foglalkoztatták 1959-ig, amikor eltávolították katedrájáról, 1960-ban 

pihentetése mellett döntöttek. 1966-ban felújították vele a kapcsolatot, ekkor a 

Külkereskedelmi Minisztérium osztályvezetője volt, és 1974-ig foglalkoztatták.

1976.04.09 1983.01.11 Magyarország,Na

gy-Britannia

Budapest,Lon

don

Bt-2056 "Harangi Ferenc" H-58160 1965-1973 BM III/I-11. Osztály. "Harangi Ferenc" a BUDAVOX osztályvezetőjeként került 

beszervezésre, a hírszerzés által, 1966-ban, iráni kiküldetése előtt. 1970-től pihentették, 

majd átadták az elhárításnak további foglalkoztatásra. 1973-ban kizárták a hálózatból, 

mint MSZMP tagot.

1976.03.09 1983.01.11 Magyarország,Irá

n

Budapest

432. Bt-2058/2 "Cséfai" H-59085 1981-1982 A tmb. Rómában, a Pápai Magyar Intézetben tanult 1981 és 1982 között 

ösztöndíjasként, ahol az ott tanuló és oktató személyekről kellett jelentést adnia. BM 

III/I-3.

1981.07.06 1983 Mo., Vatikán

Bt-2059/1 "Bakdon" Z-2541 1971-1979 "Bakdon" fedőnevű ügynök 1971-től a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem 

olajmérnöki szakának hallgatója volt. 1977-ben szervezték be, mielőtt visszatért 

Nigériába, ahol az Iparügyi minisztériumban helyezkedett el.

1977 1983 Mo., Nigéria Miskolc

Bt-2059/2 "Bakdon" Z-2641 1972-1982 "Bakdon" fedőnevű ügynök 1971-től a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem 

olajmérnöki szakának hallgatója volt. 1977-ben szervezték be, mielőtt visszatért 

Nigériába, ahol az Iparügyi minisztériumban helyezkedett el. Ezután rövidesen 

megszakította a kapcsolatot.

1981 1983 Mo., Nigéria
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433. Bt-2063/2 "Lavender" H-44763 1982-1987 "Lavender" fedőnevű titkos megbízott Líbiában volt külszolgálaton, egy egészségügyi 

intézményben.

1982 1987 Líbia Salgótarján

Bt-2064/1 "Brudi" H-64611/1 1979-1983 "Brudi" fedőnevű titkos megbízottat a BM III/II szervezte be 1975-ben. 1979-től a New 

York-i kereskedelmi kirendeltségen dolgozott, ezért átvette a hírszerzés. BM III/I-2.

1979 1983 Magyarország, 

USA

Bt-2064/2 "Brudi" H-64611 1979-1982 "Brudi" fedőnevű titkos megbízottat a BM III/II szervezte be 1975-ben. 1979-től a New 

York-i kereskedelmi kirendeltségen dolgozott, ezért átvette a hírszerzés. BM III/I-2.

1979 1983 Magyarország, 

USA

Bt-2069 "Ellwood" Z-2811 1979-1983 "Ellwood" fedőnevű titkos megbízott  Humbold-ösztöndíjjal az NSZK-ban, egy 

színképelemző laboratóriumban dolgozott, ez idő alatt állt kapcsolatban a hírszerzéssel. 

BM III/I-2.

1979 1983 Magyarország, 

NSZK

Bt-2074 "Schumann" Z-1936 1970-1984 "Schumann" fedőnevű titkos megbízott 1970-től állt a Külügyminisztérium 

szolgálatában. 1970-ben szervezte be a BM III/I-2-B. alosztálya, majd a bécsi Magyar 

Nagykövetség titkárságán nyert beosztást. 1974-ben rendelték haza. Később a belgiumi 

Magyar Nagykövetségre helyezték, ahonnan 1984-ben hívták haza.

1972 1984 Ausztria, Belgium

Bt-2075/1 "Gizella" H-61995/1 1976-1983 "Gizella" fedőnevű titkos megbízottat a BM III/II. szervezte be 1976-ban. A 

Belkereskedelmi Kutató Intézetben dolgozott, majd amikor férjét az MTA a göttingeni 

finn-ugor tanszék professzori állására javasolta, átvette a  BM III/I-3. osztálya.

1979 1983 Ausztria, 

Magyarország, 

NSZK

Bt-2075/2 "Gizella" H-61995/2 1976-1983 "Gizella" fedőnevű titkos megbízottat a BM III/II. szervezte be 1976-ban. A 

Belkereskedelmi Kutató Intézetben dolgozott, majd amikor férjét az MTA a göttingeni 

finn-ugor tanszék professzori állására javasolta, átvette a  BM III/I-3. osztálya.

1979 1983 Magyarország, 

NSZK

434. Bt-2078 "Adivon" H-55859 1970-1983 "Ágoston", majd "Adivon" fedőnevű tikos megbízottat, angolai állampolgárt a BM III/II-4-

B. alosztálya szervezte be és foglalkoztatta 1970-től 1974-ig, majd 1977-ig a BM III/III-2-

A. alosztály tartotta. Feladata a TESCO-ösztöndíjas afrikai diákok ellenőrzése volt. 

1977-ben történt hazautazása után a BM III/I-11. osztály tartotta vele a kapcsolatot, 

majd 1983-tól pihentették. 

1970 1983 Mo., Angola

Bt-2079/1 "Glatt" Z-2711/1 1969-1985 "Glatt" fedőnevű titkosmegbízott az Országos Meteorológiai Szolgálatnál dolgozott. 

1978-1979-ben Svájcban, a Meteorológiai Világszervezetnél dolgozott, ez időre 

szervezte be a BM III/I-2. osztálya.

1978 1978 Magyarország,Sv

ájc

Bt-2079/2 "Glatt" Z-2711/2 1969-1985 "Glatt" fedőnevű titkos megbízott az Országos Meteorológiai Szolgálatnál dolgozott. 

1978-1979-ben Svájcban, a Meteorológiai Világszervezetnél dolgozott, erre az időre 

szervezte be a BM III/I- 2. osztálya. 1982-től pihentették.

1978 1983 USA, Mo., Svájc

Bt-2090 "Benjamin" Z-2443 1975-1983 "Benjamin" fedőnevű titkos megbízott kereskedőként gyakran utazott külföldre. 

Utazásairól, kapcsolatairól kellett jelentéseket készítenie. BM III/I-2.

1976.03.01 1983.03.02 Mo, NSZK, 

Ausztria

435. Bt-2091 "Nisse" Z-2933 1980-1983 "Nisse" fedőnevű titkos megbízott hivatalsegédként a lisszaboni követségen dolgozott. 1980 1983 Portugália

Bt-2093 "Beney" Z-2900 1979-1983 "Beney" fedőnevű titkos munkatársat,a Chemolimpex mérnökét 1980-ban szervezte be 

a BM III/I-14. Osztálya "Elkes" fedőnevű célszemély ellenőrzésére. 1983-ban kizárták a 

hálózatból.

1979 1983 Magyarország

Bt-2096/1 "Dawson" Z-933 1965-

1966,1979

BM III/I-3-j. alosztály. "Dawson" K ellenőrzés során került az ÁB szervek látókörébe, 

mint jó kapcsolatokkal rendelkező osztrák állampolgár. Mivel gyakran járt 

Magyarországra pihenni, ezért beszervezését kompromittálással tervezték megoldani. 

A dossziéban az előzetes tanulmányozással és a kompromittálás megszervezésével 

kapcsolatos dokumentumok találhatóak.

1970.10.26 1983.03.15 Magyarország,Au

sztria

Budapest,Gy

őr,Hévíz,Béc

s
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Bt-2096/2 "Dawson" Z-933 1966-

1971,1987

BM III/I-3-j. alosztály.  "Dawson" K ellenőrzés során került az ÁB szervek látókörébe, 

mint jó kapcsolatokkal rendelkező osztrák állampolgár. Mivel gyakran járt 

Magyarországra pihenni, ezért beszervezését kompromittálással tervezték megoldani. 

A dossziéban a beszervezésről és a vele való kapcsolattartásról találhatóak 

dokumentumok.

1970.10.26 1983.03.15 Magyarország,Au

sztria

Budapest,Ke

szthely,Bécs

436. Bt-2096/3 "Dawson" Z-933 1974-1983 BM III/I-3. Osztály.  "Dawson" K ellenőrzés során került az ÁB szervek látókörébe, mint 

jó kapcsolatokkal rendelkező osztrák állampolgár. Mivel gyakran járt Magyarországra 

pihenni, ezért beszervezését kompromittálással tervezték megoldani. A dossziéban a  

vele való kapcsolattartásról, és a hálózatból történő kizárásáról találhatóak 

dokumentumok.

1974.02.20 1983.03.15 Ausztria Bécs

Bt-2111/2 "Dickenson Hugh" H-6401 1955-1976 BM III/I-3-i. alosztály. Az ügynököt 1955-ben "Füleki" néven szervezték be az osztrák 

KÜM munkatársaként,, miután csempészárút foglaltak le nála. 1956-ban a kapcsolat 

megszakadt, de 1957-ben felújították. 1962 végén, vagy 1963 elején kapta a 

"Dickenson Hugh" fedőnevet. Mivel hasznos munkát nem végzett, 1963-ban kizárták a 

hálózatból. 1970-ben felújították vele a kapcsolatot, amit nyugdíjba menetele után is 

megtartottak, ekkor levélcím tulajdonosként használták.

1970.07.29 1983.06.10 Ausztria,Magyaror

szág

Bécs

Bt-2111/3 "Dickenson Hugh" H-6401 1975-1980 BM III/I-3. Osztály. Az ügynököt 1955-ben "Füleki" néven szervezték be az osztrák KÜM 

munkatársaként,, miután csempészárút foglaltak le nála. 1956-ban a kapcsolat 

megszakadt, de 1957-ben felújították. 1962 végén, vagy 1963 elején kapta a 

"Dickenson Hugh" fedőnevet. Mivel hasznos munkát nem végzett, 1963-ban kizárták a 

hálózatból. 1970-ben felújították vele a kapcsolatot, amit nyugdíjba menetele után is 

megtartottak, ekkor levélcím tulajdonosként használták.

1976.10.26 1983.06.10 Ausztria Bécs,Tulln

437. Bt-2111/4 "Dickenson Hugh" H-6401 1980-1983 BM III/I-3. Osztály. Az ügynököt 1955-ben "Füleki" néven szervezték be az osztrák KÜM 

munkatársaként,, miután csempészárút foglaltak le nála. 1956-ban a kapcsolat 

megszakadt, de 1957-ben felújították. 1962 végén, vagy 1963 elején kapta a 

"Dickenson Hugh" fedőnevet. Mivel hasznos munkát nem végzett, 1963-ban kizárták a 

hálózatból. 1970-ben felújították vele a kapcsolatot, amit nyugdíjba menetele után is 

megtartottak, ekkor levélcím tulajdonosként használták. A kapcsolatot 1982-ben 

szakították meg vele idős kora miatt.

1981.09.16 1983.06.10 Ausztria Bécs

Bt-2113/1 "Minder" H-65522/1 1977-1980 BM III/I-14. Az ügynök tanulmányozása és beszervezése során keletkezett 

környezettanulmányok, jelentések stb. Az ügynököt a BM III/II szervezte be "Miskolci 

Péter" fedőnéven.

1980.12.03 1983.06.20 Mo.

Bt-2113/2 "Minder" H-65522/2 1978-1980; 

1983

BM III/I-14. Az ügynök tanulmányozása és beszervezése során keletkezett 

környezettanulmányok, jelentések stb. Az ügynököt a BM III/I foglalkoztatta tovább 

"Minder" fedőnéven.

1980.12.03 1983.06.20 Magyarország

Bt-2114 "Bedési" Z-2974 1980-1987 "Bedési" fedőnevű titkos munkatárs Londonban, a kereskedelmi kirendeltségen 

dolgozott.

1980 1983 Mo., Nagy-

Britannia
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Bt-2119/1 "Bonczos" Z-3098/1 1972-1983 "John" fedőnevű célszemélyt két ízben, 1975-ben és 1977-ben akarta beszervezni  a 

BM III/II-7-a. alosztálya, mert munkahelye, az Interag Rt. a Shell londoni központjába 

akarta kiküldeni. Ez azonban mindkét alkalommal meghiúsult, az állambiztonsági 

szervek elálltak beszervezésétől. 1981-től a párizsi Magyar Kereskedelmi Kirendeltség 

munkatársa volt, ebben az évben a BM III/I-14. osztálya beszervezte. Egy értékelő 

jelentés szerint semmiféle munkát nem végzett az állambiztonsági szervek számára, 

így 1983-ban kizárták a hálózatból.

1981 1983 Magyarország

438. Bt-2119/2 "Bonczos" Z-3098/2 1972-1983 "John" fedőnevű célszemélyt két ízben, 1975-ben és 1977-ben akarta beszervezni  a 

BM III/II-7-a. alosztálya, mert munkahelye, az Interag Rt. a Shell londoni központjába 

akarta kiküldeni. Ez azonban mindkét alkalommal meghiúsult, az állambiztonsági 

szervek elálltak beszervezésétől. 1981-től a párizsi Magyar Kereskedelmi Kirendeltség 

munkatársa volt, ebben az évben a BM III/I-14. osztálya beszervezte. Egy értékelő 

jelentés szerint semmiféle munkát nem végzett az állambiztonsági szervek számára, 

így 1983-ban kizárták a hálózatból.

1981 1983 Franciaország

Bt-2120 "Batári" Z-2845 1977-1983 "Batári" fedőnevű titkos megbízottat 1979-ben szervezte be a BM Baranya megyei 

Rendőrfőkapitányság III/I. alosztálya, majd a BM III/I-3. osztálya foglalkoztatta. A pécsi 

Janus Pannonius Tudományegyetem hallgatója lévén elsősorban évfolyamtársairól 

adott jelentéseket. Az állambiztonsági szervek célja külföldre telepítése volt, amelyet az 

ügynök elutasított, így 1983-ban ki is zárták a hálózatból.

1979 1983 Magyarország

Bt-2122 "Kajári" Z-2889 1979-1983 "Kajári" fedőnevű titkos megbízott a párizsi nagykövetségen hivatalsegédként dolgozott. 

BM III/I-2.

1979 1983 Mo., Fro.

Bt-2125 "Bajkai" Z-2606 1967; 1969-

1970; 1974-

1981; 1983

A dossziét a BM III/I-3. osztálya nyitotta. "Bajkai" társadalmi megbízott 1966-ban 

végzett az ELTE BTK magyar-német tanári szakán. 1966-81-ig az Állami Balettintézet 

Gimnáziumának tanára, 1972-től igazgatója. 1970-től az ELTE BTK Német és Általános 

Germanisztikai Tanszékén egyetemi adjunktusként tanított másodállásban. A BM III/I-3 

osztály 1976-ban tippszemélyként vonta operatív feldolgozás alá egy 1977-ben 

esedékes, NSZK-ba szóló 12 hónapos Humboldt ösztöndíjkérelme kapcsán. 1977. 

szeptemberében, még a kiutazása előtt politikai elkötelezettsége alapján - egyetemi 

főállás reményében - vállalta titkos megbízotti beszervezését. Feladata volt, hogy 

"tippkutató-tanulmányozó, objektumfeldolgozó és politikai infromációszerző feladatot 

végezzen az NSZK-ban a keletkutató és fellazítási objektumok területén." 1979-ben 

megszakadt vele az élő kapcsolat. 1981-es hálózati ellenőrzése során megállapították, 

hogy nincs érdemi hírszerző lehetősége. 1983-ban irattárazták anyagát. (A dossziéhoz 

egy melléklet is tartozik.) BM III/I-3.

1977.09.22 1983.07.29 Mo., NSZK Budapest

439. Bt-2125 

melléklet

"Bajkai" Z-2606 1979-1983 "Bajkai" fedőnevű titkos megbízott levelezése. 1979 1983 Mo., NSZK

Bt-2128/1 "Himmel Gusztáv" H-26447 1960-1969 BM III/I-14. Osztály. Az ügynököt "Simon János" néven szervezte be a BM Borsod 

Megyei RFK Politikai Osztálya, pressziós alapon, 1956-os tevékenységére 

hivatkozással. Mivel vegyészmérnökként dolgozott, a munkahelyén 

szabotázselhárításra és F dossziés személyek megfigyelésére használták. 

Munkahelyváltása után került a BM III/II-1-a. alosztály irányítása alá, majd, mivel jó 

német nyelvtudással és külföldi szakmai kapcsolatokkal rendelkezett, tartásra átvette a 

III/I-5. Osztály.

1978.05.09 1983.08.04 Magyarország Tiszapalkony

a,Miskolc,Bu

dapest
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Bt-2128/2 "Himmel Gusztáv" H-26447 1960-1978 BM III/I-14. Osztály. Az ügynököt "Simon János" néven szervezte be a BM Borsod 

Megyei RFK Politikai Osztálya, pressziós alapon, 1956-os tevékenységére 

hivatkozással. Mivel vegyészmérnökként dolgozott, a munkahelyén 

szabotázselhárításra és F dossziés személyek megfigyelésére használták. 

Munkahelyváltása után került a BM III/II-1-a. alosztály irányítása alá, majd, mivel jó 

német nyelvtudással és külföldi szakmai kapcsolatokkal rendelkezett, 1969-ben tartásra 

átvette a III/I-5. Osztály. Egy időben foglalkoztak külföldre telepítésével is, de kora miatt 

erről letettek. Több esetben "kölcsönadták" a BM III/II csoportfőnökségnek is.

1978.05.09 1983.08.04 Magyarország, 

Német Szövetségi 

Köztársaság

Bt-2128/3 "Himmel Gusztáv" H-26447 1969-1983 BM III/I-14. Osztály. Az ügynököt "Simon János" néven szervezte be a BM Borsod 

Megyei RFK Politikai Osztálya, pressziós alapon, 1956-os tevékenységére 

hivatkozással. Mivel vegyészmérnökként dolgozott, a munkahelyén 

szabotázselhárításra és F dossziés személyek megfigyelésére használták. 

Munkahelyváltása után került a BM III/II-1-a. alosztály irányítása alá, majd, mivel jó 

német nyelvtudással és külföldi szakmai kapcsolatokkal rendelkezett, 1969-ben tartásra 

átvette a III/I-5. Osztály. Egy időben foglalkoztak külföldre telepítésével is, de kora miatt 

erről letettek. Több esetben "kölcsönadták" a BM III/II csoportfőnökségnek is.

1978.05.09 1983.08.04 Magyarország, 

Német Szövetségi 

Köztársaság

440. Bt-2128/3 

melléklete

"Himmel Gusztáv" H-26447 "K" ellenőrzés anyagainak másolatai

Bt-2129/1 "Kubik" H-57916/1 1971-1983 "Kanizsai" külkereskedelmi osztályvezetőként többször járt külföldön. 1965 és 1967 

között a kölni magyar kereskedelmi kirendeltség titkára volt.

1971 1981 NSZK

Bt-2129/2 "Kubik" H-57916 1971-1983 "Kanizsai" külkereskedelmi osztályvezetőként többször járt külföldön. 1965 és 1967 

között a kölni magyar kereskedelmi kirendeltség titkára volt. 1981-től 1983-ig szintén az 

NSZK-ban dolgozott, ekkor "Kubik" fedőnéven jelentett.

1981 1983 NSZK

Bt-2137 "Tordassy" Z-2638 1977-

1983;1987

BM III/I-14. Osztály. "Tordassy" 1977-ben került beszervezésre, mint a brüsszeli 

kereskedelmi kirendeltség leendő munkatársa. 1977 és 1982 között dolgozott az ÁB 

szerveknek.

1977.12.09 1983.09.05 Magyarország,Bel

gium

Budapest,Brü

sszel

Bt-2138 "Bakócz" Z-1621 1970-1982 BM III/I-3-j. alosztály. "Bakócz" a brüsszeli nagykövetségre történő kihelyezésekor 

került beszervezésre, feladata az NSZK és az EGK elleni hírszerzés volt. Munkájában a 

felesége is részt vett. Eredményes munkájáért a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany 

fokozatával tüntették ki hazatértekor. Hírszerző lehetőségeinek beszűkülése és 

párttitkári kinevezése miatt 1982-ben kizárták a hálózatból, de a javaslat szerint 

operatív kapcsolatként tovább foglalkoztatták.

1970.09.05 1983.09.06 Magyarország,Bel

gium

Budapest,Brü

sszel

441. Bt-2139/1 "Kenderesi József" Z-277 1960-1973 BM III/I-3-i. alosztály. "Kenderesi József" újságíróként, az MTI tudósítójaként, került 

beszervezésre 1960-ban. Fedőnevét 1968-ban "Kenderesi József"-re változtatták. 

Számos nyugati országban működött, kiváló munkájáért 1975-ben a Haza Szolgálatáért 

Érdemérem arany fokozatával tüntették ki. 1983-ban zárták ki a hálózatból magas 

korára való tekintettel.

1970.10.12 1983.09.06 Magyarország,Am

erikai Egyesült 

Államok,Német 

Szövetségi 

Köztársaság,Belgi

um

Budapest,Wa

shington,New 

York,Köln,Brü

sszel
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Bt-2139/2 "Kenderesi József" Z-277 1973-1983 BM III/I-3-i. alosztály. "Kenderesi József" újságíróként, az MTI tudósítójaként, került 

beszervezésre 1960-ban. Fedőnevét 1968-ban "Kenderesi József"-re változtatták. 

Számos nyugati országban működött, kiváló munkájáért 1975-ben a Haza Szolgálatáért 

Érdemérem arany fokozatával tüntették ki. 1983-ban zárták ki a hálózatból magas 

korára való tekintettel.

1974.05.02 1973.09.06 Magyarország,Am

erikai Egyesült 

Államok,Német 

Szövetségi 

Köztársaság,Belgi

um

Budapest,Wa

shington,New 

York,Köln,Brü

sszel

Bt-2145 "Sás" Z-2690 1978-1984; 

1989

"Sás" fedőnevű ttikos megbízott 1978-1982 között a Bombay-i magyar kereskedelmi 

kirendeltség munkatársa volt.

1978 1983 India

442. Bt-2146/2 "Derick" H-62501 1980-1986 "Derick", korábban "Botond" fedőnevű titkos megbízott Irakban dolgozott. 1981 1986 Mo., Irak

Bt-2147 "Orengo" Z-2770 1973-1985 "Orengo" fedőnevű titkos munkatárs külpolitikai újságíróként sokat járt külföldön. 1974-

től társadalmi kapcsolatként foglalkoztatták, a formális beszervezésre csak 1978-ban 

került sor.

1978 1985 Kuba, USA,  SZU, 

NSZK

Bt-2151/2 "Zénó" H-59444 1982-1983 "Zénó" fedőnevű titkos munkatársat Egerben, szállodai vonalon foglalkoztatták, majd 

líbiai kiküldetése idején átvette a hírszerzés. BM III/I-2., Heves Megyei 

Rendőrfőkapitányság III/II. alosztály. 

1982 1983 Líbia, Mo.

Bt-2159/2 "Polner Elemér" H-66227 1982-1989 "Polner Elemér" fedőnevű titkos megbízottat a BM III/II. szervezte be, majd Helsinkibe 

történő kiküldetése előtt vette át a III/I.

1982 1989 Mo.,  Finnország

Bt-2168/1 "Pósfai" H-50652 1958; 1962; 

1964; 1966-

1970

A dossziéban szereplő személy előbb társadalmi kapcsolat ("Százados"), majd 

informátor ("Puskás"), később titkos munkatárs ("Pósfai"), az MTA Történettudományi 

Intézet munkatársa. Több jelentést adott munkatársairól, történész kapcsolatairól és 

külföldi konferenciákról. (BM III/I-3. és III/IIII-4-a)

1975 1983 Ausztria, Mo. Budapest

Bt-2168/2 "Pósfai" H-50652 1969; 1973-

1977; 1980; 

1983

A dossziét a BM III/I-3. osztálya nyitotta. "Pósfai" fedőnevű titkos munkatárs 

foglalkoztatásával kapcsolatos iratok. "Pósfai" történész volt, 1975-től a bécsi Collegium 

Hungaricum igazgatója. BM III/I-3.

1975 1983 Ausztria, Mo. Bécs, 

Budapest

Bt-2170 "Antológus" Z-2641 1977-1983 "Antológus" fedőnevű titkos munkatársat 1977-ben szervezték be, akkor szerkesztőként 

az Európa Kiadónál dolgozott, majd Párizsba került lektornak. érdemi munkát nem 

végzett, a hálózatból kizárták. BM III/I-3.

1977 1983 Mo., Fro.

443. Bt-2175 "Voit" Z-3032 1979-1983; 

(1999)

" Voit" fedőnevű titkos megbízottat nigériai munkavállalása idejére szervezték be. 1980 1984 Nigéria

Bt-2178 "Giblin" Z-2934 1979-1983 "Giblin" fedőnevű titkos megbízott a Medicorban dolgozott, és kiküldetésben Nigériában 

járt, ennek kapcsán foglalkoztatta a hírszerzés.

1980 1984 Mo., Nigéria

Bt-2183 "Hárosi" Z-1835 1970-1983 A Humán Oltóanyag Kutató Intézetben dolgozó "Hárosi" fedőnevű titkos megbízott 

munkahelyéről és külföldi kiküldetéseiről jelentett.

1971 1984 USA, Mo., Fro., 

Nagy-Britannia, 

Bt-2184/1 "Dalyn" H-61057 1974-1976; 

1978-1981

A dossziét a BM III/I-3 osztálya nyitotta. A titkos megbízottat 1975-ben az ELTE BTK 

hallgatójaként szervezték be, majd a BM III/III foglalkoztatta "Szakács Albert" 

fedőnéven.

1975 1984 Mo.

Bt-2184/2 "Dalyn" H-61057 1980-1981; 

1983

A dossziét a BM III/I-3 osztálya nyitotta. A titkos megbízottat 1975-ben az ELTE BTK 

hallgatójaként szervezték be. A hírszerzés az NSZK-ba akarta telepíteni, de ez 

meghiúsult.

1981 1984 Mo.

Bt-2187/2 "Baens" H-63745 1979-1980; 

1983-1984

A dossziét a BM III/I-2 osztálya nyitotta. A titkos megbízott 1978-1983 között a bécsi 

magyar kereskedelmi kirendeltségen teljesített külszolgálatot.

1979 1984 Ausztria, Mo. Bécs

444. Bt-2196 "Gesztesi" Z-1993 1972-1986 "Gesztesi" fedőnevű ügynök, majd titkos megbízott levélcím tulajdonosi 

beszervezésével, foglalkoztatásával és kizárásával kapcsolatos iratok. BM III/I-4.

1972 1986 Mo., Fro. Budapest
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Bt-2198 "Stadler" H-52817 1968-1984 "Szabó Pál" fedőnevű informátort a BM III/II. foglalkoztatta az Orion-gyárban, majd egy 

limai kiküldetés kapcsán került a III/I. látókörébe, akik "Stadler" néven kívánták 

foglalkoztatni.

1968 1984 Mo.

Bt-2210 "Bánréti" Z-2081 1971-1984 Az ügynököt 1973-ban szervezték be, levélcím tulajdonosként több ügyben 

foglalkoztatták, valamint olaszországi tanulmányútjáról is beszámolt. 1984-ben zárták ki 

a hálózatból. 

1973 1984 Olaszo.

Bt-2221 "Exner" Z-3237 1981-1987 "Exner" fedőnevű titkos megbízott Bécsben dolgozott, a kereskedelmi kirendeltségen, 

gépipari titkárként.

1982 1986 Ausztria, Mo.

Bt-2245 "Reims" Z-2537 1976-1984 "Reims" fedőnevű ügynök, etióp állampolgár a budapesti Testnevelési Főiskolán 

végzett. 1978-ban szervezték be. Információkat adott a Magyarországon tanuló etióp 

diákok szervezkedéséről, jellemezte az etiópiai politikai helyzetet. 1979-ben visszatért 

Etiópiába, onnan is jelentéseket adott. A magyar állambiztonsági szervek Etópia 

"szocialialista orientációja" miatt a hírszerzést 1983-ban befejezték, az ügynököt 

átadták a szovjet állambiztonsági szerveknek.

1976 1984 Eritrea, Etiópia

445. Bt-2249/1 "Lunette" H-59889 1974-1976 Az 1979 és 1983 között a Chemolimpex londoni képviselőjeként dolgozó "Lunette" 

fedőnevű titkos megbízott beszervezésével és foglalkoztatásával kapcsolatos iratok. 

BM III/II-7/a., III/I-11.

1976 1984 Mo.

Bt-2249/2 "Lunette" H-59889 1976-1987 Az 1979 és 1983 között a Chemolimpex londoni képviselőjeként dolgozó "Lunette" 

fedőnevű titkos megbízott beszervezésével és foglalkoztatásával kapcsolatos iratok. 

BM. III/I-11.

1976 1984 Nagy-Britannia 

Bt-2257 "Fenard" Z-2745 1978-1984 "Fenard" fedőnevű titkos munkatárs 1978-tól 1983-ig a Külkereskedelmi Minisztérium 

ankarai kirendeltségén dolgozott. 

1978 1984 Törökország

Bt-2262 "Petres Géza" Z-904 1966-1984 BM III/I-3-i. alosztály. "Petres Gézát" eredetileg "Ölvedi" néven szervezte be az MNVK 

2. 1966-ban, amikor az MTI Párizsi tudósítója lett. Még a kiküldés előtt tartásra átvette 

a BM III/I-3. Osztály. A 70'-es években madridi tudósító is volt. A dossziéban a vele való 

találkozókról és családi problémáiról találhatók dokumentumok.

1970.10.13 1984.05.21 Magyarország,Fra

nciaország,Spany

olország

Budapest,Pár

izs,Madrid

Bt-2266 "Jung" Z-2893 1979-1983 "Jung" fedőnevű titkos megbízottat egy külföldi munka miatt szervezték be, de végül 

csak levélcím-tulajdonosként foglalkoztatták.

1979 1984 Mo., Olaszo.

Bt-2271 "Németi" Z-106 1952-1985 "Németi" fedőnevű titkos munkatárs, majd levélcím-tulajdonos iratai. BM III/I-5. 1958 1985 Mo., Svájc Budapest

446. Bt-2276/1 "Lotter" H-66747 1980-1981 "Glória" fedőnevű titkos munkatársat a BM III/II szervezte be, majd franciaországi 

kiküldetése idején a III/I foglalkoztatta.

1984 1986 Mo., Fro.

Bt-2276/2 "Lotter" H-66747 1981-1986 "Glória" fedőnevű titkos munkatársat a BM III/II szervezte be, majd franciaországi 

kiküldetése idején a III/I foglalkoztatta "Lotter" fedőnéven.

1981 1986 Mo., Fro.

Bt-2279 "Boray" Z-3180 1981-1987 "Boray" fedőnevű levélcím-tulajdonos iratai. 1981 1987 Mo.

Bt-2286 "Németvölgyi" Z-2596 1966; 1971; 

1974-1978; 

1980-1981; 

1984-1985; 

1987; (2000)

A hálózati személy 1966-tól a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (MKKE) 

oktatója volt. Az 1971/72-ben 12 hónapot Ford-ösztöndíjjal az USA-ban tartózkodott. A 

magyar hírszerzés akkor szervezte be, amikor már biztos volt, hogy 1977/78-ban 

megint 9 hónapos tanulmányútra megy az USA-ba. Hazatérése után a kapcsolat 

megszakadt vele, így 1980-ban kizárták a hálózatból.  BM III/I-1.

1977.09.02 1984.07.09 USA, Mo. Budapest, 

Pittsburgh

Bt-2288/2 "Költő" H-63240 1981-1984 Az ügynök a Technoimpex algériai kiküldöttje volt, jelentéseiben volt budapesti 

gimnáziumi osztálytársai (pl. Konrád Györgyné Láng Júlia) köszönnek vissza.

1981 1984 Algéria, Mo.

447. Bt-2293/1 "Older" Z-3053 1973; 1976-

1981

Az ügynök azért vált érdekessé 1980-ban a BM III/I-2. osztálya számára, mert felesége 

Bécsben az ENSZ Nemzetközi Atomenergia Ügynökség titkárnője volt.

1980.11.11 1984.07.10 Ausztria, Mo., 

Nagy-Britannia 

Bécs, 

Budapest
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Bt-2293/2 "Older" Z-3053 1981-1985; 

1988

A dossziét a BM IIII/I-2. osztálya nyitotta. Az ügynököt 1981-ben Bécsbe telepítették, 

ahol USA-beli és NSZK-beli állampolgárok között kellett tippkutató-tanulmányozó 

munkát kifejtenie. 1981 végén Nagy-Britanniába költözött, ahol a BBC Magyar 

Osztályának munkatársa lett.

1982 1984 Ausztria,  Nagy-

Britannia

Bécs, London

Bt-2294 "Erdősi" Z-2056 1972-1984 "Erdősi" fedőnevű levélcím-tulajdonost 1972-ben szervezték be. A kapcsolat 1977-ben 

megszűnt.

1972 1984 Magyarország Budapest

Bt-2295 "Idai" Z-1903 1971-1984 "Idai" fedőnevű levélcím-tulajdonost (Budapest, XIII. kerület, Felka utca 1.) 1971-ben 

szervezte be a BM III/I-4. osztálya. 1979-ben zárták ki a hálózatból.

1971 1984 Magyarország Budapest

448. Bt-2296 "Verőcei" Z-2077 1973-1984 "Verőcei" fedőnevű levélcím-tulajdonost (Budapest, II. kerület, Komjádi Béla utca 1.) 

1973-ban szervezte be a BM III/I-4. osztálya. 1975-ben megszűnt a kapcsolat.

1973 1984 Magyarország Budapest

Bt-2304/1 "Schindler", 

"Szegfű"

H-57968/1 1971-1983 "Szegfűt" 1971-ben katonai szolgálata alatt szervezték be. Leszerelése után a BME 

Közlekedésmérnöki Kar hallgatójaként a BM III/III-2-a alosztálya foglalkoztatta tovább a 

BME területén. Többek között részt vett és jelentéseket adott az egyetemen szervezett 

rendezvényekről. 1975. március 15-én feladatul kapta, hogy különböző helyeken - 

Március 15. tér, Múzeumkert stb. - ellenőrizze az ott megjelent emberek viselkedését. 

1978-tól 1980-ig a kijevi Polgári Légiforgalmi Főiskola 2 éves továbbképzésén vett 

részt, akkor a III/II-10-a alosztály foglalkoztatta.

1971.11.23 1980.09.18 SZU Kijev

Bt-2304/2 "Schnidler" H-57968/2 1978-1984 "Szegfűt" 1971-ben katonai szolgálata alatt szervezték be. Leszerelése után a 

Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Közlekedésmérnöki Kar hallgatójaként a BM III/III-2-

a alosztálya foglalkoztatta tovább a BME területén. Többek között részt vett és 

jelentéseket adott az egyetemen szervezett rendezvényekről. 1975. március 15-én 

feladatul kapta, hogy különböző helyeken - Március 15. tér, Múzeumkert stb. - 

ellenőrizze az ott megjelent emberek viselkedését.   1978-tól 1980-ig a kijevi Polgári 

Légiforgalmi Főiskola 2 éves továbbképzésén vett részt, akkor a BM III/II-10-a alosztály 

foglalkoztatta. 1983-ban zárták ki a hálózatból. 

1978.07.10 1984.07.10 SZU

Bt-2305/1 "Endresz" H-62121 1976-1978 "Vadász", majd "Endresz" fedőnevű ügynök 1978-tól 1983-ig a MALÉV zürichi 

állomásvezetője volt. A BM III/II szervezte be.

1978.11.23 1984.07.16 Svájc

Bt-2305/2 "Endresz" H-62121 1978-1984 "Vadász", majd "Endresz" fedőnevű ügynök 1978-tól 1983-ig a MALÉV zürichi 

állomásvezetője volt. A BM III/I vette át foglalkoztatásra.

1978 1984 Svájc

Bt-2308 "Vizslányi" Z-2534 1976-1984 "Vizslányi" fedőnevű titkos munkatárs a Chemolimpex Külkereskedelmi Vállalatnál 

dolgozott.

1976 1984 Mo., Hollandia

Bt-2309 "Zétényi" Z-2559 1977-1984 "Zétényi" fedőnevű titkos munkatárs a Chemolimpex dolgozója volt. 1977 1984 Mo., Nagy-

Britannia

Bt-2310 "Dezsényi" Z-2701 1978-1984 "Dezsényi" fedőnevű titkos munkatárs a Chemolimpex dolgozója volt. 1978 1984 Ausztria, Mo.

449. Bt-2312 "Jakus" Z-2574 1976-1984 "Jakus" fedőnevű titkos munkatárs a Chemolimpex dolgozója volt. 1977 1984 Mo., Nagy-

Britannia

Bt-2316/1 "Ék" Z-1228 1968-

1976;1984

BM III/I-4-l. alosztály. "Ék" fedőnevű "K" lakás anyagai, "Világosság" rezidentúra. Bp. II. 

kerület Bem József u. 14. II/1.

1969.12 1984.08.08 Magyarország Budapest

450. Bt-2316/2 "Ék" Z-1228 1977-1984 BM III/I-4-l. alosztály. "Ék" fedőnevű "K" lakás anyagai, "Világosság" rezidentúra. Bp. II. 

kerület Bem József u. 14. II/1.

1978.04.18 1987.08.07 Magyarország Budapest

Bt-2316/3 "Ék" Z-1228 1979-

1982;1987

BM III/I-4. Osztály. "Ék" fedőnevű "K" lakás anyagai, "Világosság" rezidentúra. Bp. II. 

kerület Bem József u. 14. II/1.

1980.03.11 1987.08.07 Magyarország Budapest

451. Bt-2316/4 "Ék" Z-1228 1983-1987 BM III/I-3. Osztály. "Ék" fedőnevű "K" lakás anyagai, "Világosság" rezidentúra. Bp. II. 

kerület Bem József u. 14. II/1.

1983.06.17 1987.08.07 Magyarország Budapest

3.2.1. Bt-dossziék   (1902) 1945-1990 (2003) 153/177



R.e. 

(d.)
Ikt. sz. Tárgy

Nyitó 

/Hálózati/ 

szám

Irat évköre Kivonat Ország Település
Dosszié nyitása-

zárása

Bt-2320 "Tóháti" Z-2888 1978-1984 "Tóháti" fedőnevű ügynök beszervezési dossziéja. Az ügynököt a hírszerzés utaztatta ki 

Görögországba (Athénba), ahonnan az Ikarusz szervízcsoport helyzetéről kellett 

jelentéseket adnia.

1979 1984 Mo., Görögország

Bt-2321 "Gyalui" Z-3175 1973; 1981-

1986

"Gyalui" fedőnevű titkos megbízott 1973-tól 1978-ig a Külügyminisztériumban dolgozott 

és Buenos Airesben teljesített szolgálatot, majd 1981 és 1985 között Limában volt a 

magyar követség távirat-rejtjelezője.

1981 1986 Mo., Brazília, 

Peru

Bt-2323/1 "Bakos" H-44479/1 1965-1971 A dosszié a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság által foglalkoztatott "Endrődy", 

majd "Nagy István", végül "Bakos" fedőnevű, biológus foglalkozású informátor iratait 

tartalmazza.

1965 1984 Magyarország

Bt-2323/2 "Bakos" H-44479/2 1971-1984 "Bakos" fedőnevű titkos megbízott foglalkoztatásával, majd kizárásával kapcsolatos 

iratok. Az ügynök nem működött együtt az állambiztonsági szervekkel, ezért kizárták. 

1971 1984 Magyarország

Bt-2324/1 "Tűz" H-67664 1976-1982 "Tűz", majd "Láng" fedőnevű titkos megbízott, illetve titkos munkatárs 1981-től 1984-ig 

Algériában dolgozott építészmérnökként. Az ottani munkatársakról nincs jelentés a 

dossziéban. A BM III/II szervezte be.

1976 1984 Algéria, Mo. Kecskemét

452. Bt-2324/2 "Tűz" H-67664 1982-1984 "Tűz", majd "Láng" fedőnevű titkos megbízott illetve titkos munkatárs 1981-től 1984-ig 

Algériában dolgozott építészmérnökként. Az ottani munkatársakról nincs jelentés a 

dossziéban. A BM III/I foglalkoztatta.

1982 1984 Algéria, Mo. Kecskemét

Bt-2330 "Salvador" Z-1164 1968-1984 "Salvador" fedőnevű titkos munkatárs a londoni magyar követségen dolgozott. 1970 1984 Mo., Nagy-

Britannia

Bt-2331 "Jász Géza" 10-69531 1954-1971; 

1974; 1982; 

1984-1985

Az ügynök 1954-55-ben kereskedelmi üzletkötőként Jugoszláviában tárgyalt. 1962-65 

között Indiában a magyar kereskedelmi kirendeltség munkatársa volt. 1969-ben 

Nairobiba helyezték.

1970 1984 India, Kenya, 

Jugoszlávia

Bt-2332/2 "Szovátai" H-63704 1981-1984 "Szovátai", majd "Rékássy" fedőnevű titkos megbízott 1981 és 1984 között 

Egyiptomban labdarúgó edzőként dolgozott.

1981 1984 Egyiptom, EAK Kairó, 

Alexandria

Bt-2333 "Hobbs" Z-1063 1962-1984 BM III/I-4-l. alosztály. "Hobbs" személye 1962-ben került a hírszerzés látókörébe, 

amikor magyarországi rokonlátogatása során 10 ezer szentképet csempészett át a 

határon. Elfogása után felajánlotta szolgálatait a BM-nek. 1967-ben került sor a 

beszervezésére, ezután levelezési kapcsolatot tartottak fenn vele, illetve 

hazalátogatásakor találkozókat szerveztek. Anyagát 1974-ben irattározták, de a szovjet 

hírszerzés kérésére 1979-ben megkezdték reaktivizálásának előkészítését, 1982-ben 

azonban, együttműködési kézsége ellenére letettek erről.

1969.12 1984.10.17 Magyarország,Au

sztria,Fülöp-

szigetek

Sopron,Győr,

Bécs,Mindoro

453. Bt-2342/1 "Naszádi Elek" Z-914 1966-1984 BM III/I-3-i. alosztály. "Naszádi" beszervezésére 1966-ban került sor, mikor a genfi 

magyar ENSZ képviselet tagja lett. Értékes munkát a jelentések szerint nem végzett, 

ezért 1971-ben, hazatérése után kizárták a hálózatból. 1979-ben a párizsi 

nagykövetségre helyezték, de ott sem tudták komolyan felhasználni. 1984-ben végleg 

kizárták a hálózatból.

1970.10.13 1984.11.28 Magyarország,Sv

ájc,Franciaország

Budapest,Ge

nf,Párizs

Bt-2342/2 "Téka" Z-914 1979-

1983;1987

BM III/I-3. Osztály. A "Téka" fedőnevű "T" lakás iratai. A lakás a "Naszádi Elek" 

fedőnevű titkos munkatárs tulajdona volt, amit 1979 október és 1983 június között, 

külszolgálata alatt átengedett BM használatra. (Bp. 1035 Raktár u. 6. III/13.)

1979.09.10 1987.05.18 Magyarország Budapest

Bt-2346/1 "Borókai" H-42328 1963-1969 BM III/I-4-l. alosztály. "Pozsonyi" néven szervezte be a BM III/III csoportfőnökség 1966-

ban az evangélikus egyház megfigyelésére. 1970-ban átvette tartásra a hírszerzés, 

mivel rengeteg külföldi úton vett részt. Ekkor kapta a "Borókai" fedőnevet. 1984-ben 

zárták ki a hálózatból magas korára tekintettel.

1969.12.11 1984.11.30 Magyarország Budapest
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Bt-2346/2 "Borókai" H-42328 1970-1984 BM III/I-4-l. alosztály. "Pozsonyi" néven szervezte be a BM III/III csoportfőnökség 1966-

ban az evangélikus egyház megfigyelésére. 1970-ban átvette tartásra a hírszerzés, 

mivel rengeteg külföldi úton vett részt. Ekkor kapta a "Borókai" fedőnevet. 1984-ben 

zárták ki a hálózatból magas korára tekintettel.

1969.12.11 1984.11.30 Magyarország Budapest

454. Bt-2349/2 "Markó" H-64465/2 1975-1984 "Markó", korábban "Marosi" fedőnevű ügynököt 1979. március 19-én szervezték be 

hazafias és érdekeltségi alapon, közvetlenül a római Pápai Magyar Intézetbe való 

kiküldetése előtt. 

1979 1984 Mo., Olaszo., 

Vatikán

Bt-2353/1 "Mackenzie" H-68361 1976-1982 "Mackenzie" fedőnevű titkos megbízott 1977-től a Margitszigeti Nagyszálló, majd az 

Atrium Hyatt igazgatója volt. 1982-ben a BM III/II-8. osztálya szervezte be, majd az 

NSZK-ba utazott, ahol 1987-ig dolgozott a Pannónia Szálloda és Vendéglátó Vállalat 

idegenforgalmi képviseleti irodáján. 

1982 1988 Mo. Budapest

Bt-2353/2 "Mackenzieny" H-68361 1982-1988 "Mackenzie" fedőnevű titkos megbízott 1977-től a Margitszigeti Nagyszálló, majd az 

Atrium Hyatt igazgatója volt. 1982-ben a BM III/II-8. osztálya szervezte be, majd az 

NSZK-ba utazott, ahol 1987-ig dolgozott a Pannónia Szálloda és Vendéglátó Vállalat 

idegenforgalmi képviseleti irodáján. Tartótisztje szerint értékes információt nem adott. 

1988-ban zárták ki a hálózatból.

1982 1988 Mo., NSZK

Bt-2361 "Ráskay" Z-1573 1970-1984 "Ráskay" fedőnevű tikos megbízottat 1970-ben szervezte be a BM Borsod Megyei 

Rendőrfőkapitányság III/I. alosztálya. "Ráskay" a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem 

nyelvtanára volt, többek között külföldi diákokat tanított magyar nyelvre és adott 

jelentéseket róluk. 1984-ben zárták ki a hálózatból.

1970 1985 Mo. Miskolc

Bt-2362 "Lóczy" Z-2580 1977-1984 "Lóczy" fedőnevű titkos megbízott, levélcím tulajdonos iratai. 1977 1985 Mo. Budapest

Bt-2363 "Ariadne" Z-2012 1972-1984 "Ariadne" levélcím- és T-lakástulajdonos volt 1972-től 1984-ig. (Bp. XIV. Kis Zsigmond 

u. 44.)

1972 1985 Mo. Budapest

Bt-2365 "Borbély" Z-2958 1978-1986 "Borbély" fedőnevű titkos megbízottat 1980-ban szervezték be levélcím-tulajdonosnak. 

1987-ben kizárták a hálózatból.

1980 1987 Mo. Budapest

455. Bt-2370 "Jóföldi" Z-2310 1975-1986 "Jóföldi" 1974-től 1977-ig a brüsszeli magyar kereskedelmi kirendeltség I. osztályú 

titkára volt. 1983-tól a washingtoni kereskedelmi kirendeltség munkatársa volt. 1984-

ben kizárták a hálózatból. 

1975 1985 USA, Belgium 

Bt-2382/1 "Dekó" H-61906/1 1975-1985 "Dekó" fedőnevű titkos megbízott külkereskedőként sokat járt külföldön. 1976-ban 

szervezték be. Útjairól, tárgyalásairól adott jelentéseket. 

1979 1985 Olaszo., Svájc, 

Vietnam, NSZK, 

JugoszláviaBt-2382/2 "Dekó" H-61906/2 1975-1985 "Dekó" fedőnevű tikos megbízott külkereskedőként sokat járt külföldön. 1976-ban 

szervezték be. Útjairól, tárgyalásairól adott jelentéseket. 1979-től 1984-ig Milánóban 

dolgozott. 1985-ben kizárták a hálózatból.

1979 1985 Olaszo.

Bt-2388 "Flag" Z-3217 1974-1975; 

1977-1986

"Flag" fn. ttikos megbízott 1981-től magyar nyelvi lektor volt a Hamburgi Egyetem 

Finnugor Tanszékén. 1983-ban szervezte be a BM III/I-3. osztálya. Miután érdemi 

munkát nem végzett, 1984. október 31-én kizárták a hálózatból.

1981.11.04 1985.03.19 Mo., NSZK Hamburg

456. Bt-2396/1 "Körtéssy Zsolt" Z-2664 1976-1981 "Körtéssy Zsolt" fedőnevű titkos megbízott az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 

hallgatója volt. 1978-ban szervezték be, 1980-ban Jugoszlávián keresztül az NSZK-ba 

disszidált. Beszervezésével, foglalkoztatásával és kizárásával kapcsolatos iratok 

vannak a dossziéban. (A második kötet szerint 1981-ben hazatért, és a Budapesti 

Katonai Bíróság nyolc év fegyházra ítélte.) BRFK III/I alosztály.

1977.07.26 1985.05.29 Mo., Szudán, 

Jugoszlávia, 

NSZK

Budapest, 

Mohács, 

Murnau, 

München

3.2.1. Bt-dossziék   (1902) 1945-1990 (2003) 155/177



R.e. 

(d.)
Ikt. sz. Tárgy

Nyitó 

/Hálózati/ 

szám

Irat évköre Kivonat Ország Település
Dosszié nyitása-

zárása

Bt-2396/2 "Körtéssy Zsolt" Z-2664 1981-1983; 

1985; 1989

1981. augusztus 5-6. között az állambiztonság képviselői Pozsonyban találkoztak a 

korábban kizárt, disszidált "Körtéssy Zsolttal", aki felajánlotta az együttműködés 

folytatását. "Körtéssy Zsolt" beszámol disszidálásáról, a lágerekben eltöltött időről, a 

kihallgatásokról, az NSZK-beli magyar emigrációról (Szabad Európa Rádió, Magyar 

Harcosok Bajtársi Közössége, Hídfő, Nemzetőr stb.). 1981 augusztusának végén a 

visszatért Magyarországra, ahol letartóztatták államtitok megsértése, kémkedés, 

valamint jogellenes külföldön tartózkodás bűntettének alapos gyanúja miatt. 

Mindezekért 1982-ben 8 év fegyházbüntetésre ítélték. BRFK III/I. alosztály.

1985 1985 USA, Ausztria, 

Mo., Olaszo., 

Csehszlovákia, 

Jugoszlávia, 

NSZK

Pozsony, 

Trieszt, 

Latina, 

Friedland, 

München, 

Murnau

Bt-2401/2 "Arlington" H-67026 1981-1985 Líbia, Tripoli 1981-85. 1981-ben eligazítás: országértékelés és feladatok 

meghatározása, 1982-ben kapcsolat átadás. A dosszié 61 lapból áll, de ebből 50 lap 

üres névmutató.

1981 1985 Líbia, Mo. Nyíregyháza, 

Tripoli

457. Bt-2404/1 "Bajkó" H-42078 1959-1985 BM III/I-3. Osztály. "Bodrogi" néven szervezte be az elhárítás 1964-ben, mint KÜM 

tisztviselőt. 1970-ben foglalkoztatásra átadták a hírszerzésnek, ekkor kapta a "Bajkó" 

fedőnevet. Karrierje során többször "cserélt gazdát", kiküldetései alatt a hírszerzés, 

itthon tartózkodásakor a kémelhárítás tartott igényt munkájára. 1986-ban zárták ki a 

hálózatból idős korára hivatkozással.

1964 1985.12.04 Magyarország,Le

ngyelország,Ném

et Demokratikus 

Köztársaság,Ausz

tria

Budapest,Var

só,Berlin,Béc

s

Bt-2404/2 "Bajkó" H-42078 1970-1986 BM III/I-3. Osztály. "Bodrogi" néven szervezte be az elhárítás 1964-ben, mint KÜM 

tisztviselőt. 1970-ben foglalkoztatásra átadták a hírszerzésnek, ekkor kapta a "Bajkó" 

fedőnevet. Karrierje során többször "cserélt gazdát", kiküldetései alatt a hírszerzés, 

itthon tartózkodásakor a kémelhárítás tartott igényt munkájára. 1986-ban zárták ki a 

hálózatból idős korára hivatkozással.

1970.07.23 1987.01.14 Magyarország,Le

ngyelország,Ném

et Demokratikus 

Köztársaság,Ausz

tria

Budapest,Var

só,Berlin,Béc

s

Bt-2405/2 "Felvári" H-58817 1980-1985 "Felvári", korábban "Földvári" fedőnevű titkos munkatársat a BM III/II szervezte be, 

majd nigériai kiküldetése idején a III/I. foglalkoztatta.

1980 1985 Nigéria

Bt-2408/2 "Duff" H-64797 1981-1985 "Duff", korábban "Balatoni András" fedőnevű titkos megbízottat a BM III/II szervezte be, 

majd indiai kiküldetése idején a III/I foglalkoztatta.

1981 1985 India

Bt-2414 "Bézi" Z-3701 1984-1985 "Bézi" fedőnevű titkos munkatárs a Marx Károly Közgazdasági Egyetemen volt 

adjunktus, később az MSZMP KB központi apparátusába került, újságíró is volt. 

Svédországba készült, NATO elleni hírszerzőmunkára szervezték be, de 

munkavállalása meghiúsult. BM III/I-3. 

1984 1985 Mo.

458. Bt-2417/1 "Sümegi" 10-60112/1 1957-1976 "Sümegi" irodalomtörténész, egyetemi tanár tanított az Idegen Nyelvek Főiskoláján, az 

ELTE Francia Tanszékén és a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 

Romanisztikai Tanszékén. 1961-68 között a Párizsi Magyar Intézet munkatársa, illetve 

igazgatója  volt. 1968-84 között az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa. 

1949-ben egyetemi tanársegéd volt az ELTE-n, amikor hazafias alapon, "Döme" 

fedőnéven beszervezték. A későbbiekben "Sümegi" fedőnéven foglalkoztatták. 

Kezdetben egyházi, majd egyetemi, 1956 után "nemzeti kommunista", 1961-től pedig 

ideológiai diverzió és fellazítás vonalán foglalkoztatták. Franciaországban élő magyar 

emigránsokról, illetve hazai irodalmárokról adott jelentéseket.   

1957.08.12 1979.08.23 Belgium, Mo., 

Fro.

Debrecen
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Bt-2417/2 "Sümegi" 10-60112/2 1976-1977; 

1979-1981; 

1984-1985

"Sümegi" irodalomtörténész, egyetemi tanár tanított az Idegen Nyelvek Főiskoláján, az 

ELTE Francia Tanszékén és a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 

Romanisztikai Tanszékén. 1961-68 között a Párizsi Magyar Intézet munkatársa, illetve 

igazgatója  volt. 1968-84 között az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa. 

1949-ben egyetemi tanársegéd volt az ELTE-n, amikor hazafias alapon, "Döme" 

fedőnéven beszervezték. A későbbiekben "Sümegi" fedőnéven foglalkoztatták. 

Kezdetben egyházi, majd egyetemi, 1956 után "nemzeti kommunista", 1961-től pedig 

ideológiai diverzió és fellazítás vonalán foglalkoztatták. Franciaországban élő magyar 

emigránsokról, illetve hazai irodalmárokról adott jelentéseket.Az ügynök 1977-ben a 

Nancy-i Egyetem (Universitaire de Nancy), majd 1979-84 között a Rennes-i 

Tudományegyetem (Université de Haute Bretagne) vendégtanára volt. Beszámolt 

francia kapcsolatairól (professzorok, szervezetek stb.), a Reims-i magyar hetek 

rendezvényről stb. 1984-ben szerződése lejárt, ekkor feleségével együtt nem tért haza, 

hanem jogellenesen Franciaországban maradtak.

1979.11.25 1985.12.11 Mo., Fro.

459. Bt-2418/1 "Szalay István" H-58788;Z-

893

1962-1983 BM III/I-3. Osztály. "Szalay" a KÜM munkatársa volt, több országban teljesített 

külszolgálatot. 1958-ban szervezték be, 1961-től 1965-ig a BM III/II. Csoportfőnökség 

hivatásos tisztje volt. Foglalkoztatását 1985-ig a III/I. és a III/II. felváltva végezte.

1970.04.09 1985.12.11 Magyarország,Sv

édország,Észak 

Korea,Dánia,Bulg

ária

Budapest,Sto

ckholm,Phenj

an,Koppenhá

ga,Szófia

Bt-2418/2 "Szalay István" H-58788;Z-

893

1983-1985 BM III/I-3. Osztály. "Szalay" a KÜM munkatársa volt, több országban teljesített 

külszolgálatot. 1958-ban szervezték be, 1961-től 1965-ig a BM III/II. Csoportfőnökség 

hivatásos tisztje volt. Foglalkoztatását 1985-ig a III/I. és a III/II. felváltva végezte.

1983.08.25 1985.12.11 Magyarország,Sv

édország,Észak 

Korea,Dánia,Bulg

ária

Budapest,Sto

ckholm,Phenj

an,Koppenhá

ga,Szófia

Bt-2422 "Lenkei Miklós" Z-185 1959-1985 BM III/I-2-f. alosztály. "Lenkei" tm-et a KÜM munkatársaként 1959-ben szervezték be. 

Számos külképviseleten dolgozott, 1985-ben zárták ki a hálózatból.

1970.04.09 1985.12.12 Magyarország,Fin

nország,Dánia,A

merikai Egyesült 

Államok,Görögors

zág

Budapest,Hel

sinki,Koppen

hága,Washin

gton,Athén

Bt-2424/1 "Zajki" H-66951 1981 "Zajki", korábban "Zalai Péter" fedőnevű titkos megbízottat a BM III/II szervezte be. 1981 1985 Mo., Írország

Bt-2424/2 "Zajki" H-66951 1981-1985 "Zajki", korábban "Zalai Péter" fedőnevű titkos megbízottat a BM III/II szervezte be, 

majd írországi kiküldetése kapcsán a III/I foglalkoztatta.

1981 1985 Mo., Írország

Bt-2428 "Jenes" Z-3508 1983-1985 "Jenes" fedőnevű titkos munkatárs a lisszaboni követségen rejtjelezőként dolgozott. 1983 1985 Portugália

460. Bt-2450/1 "Áfium" Z-3061 1980-1983 T-lakás (Bp. XIV. Páskompark u. 35.) 1980 1986 Mo. Budapest

Bt-2450/2 "Áfium" Z-3061 1982-1986 T-lakás (Bp. XIV. Páskompark u. 35.) 1983 1986 Mo. Budapest

Bt-2456/1 "Neveu" H-70444 1984 "Nagy Zoltán" fedőnevű titkos megbízott beszervezésével kapcsolatos iratok. Az 

ügynök a Posta Kísérleti Intézet matematikusaként 3 éves ösztöndíjat nyert el a 

Washingtoni American University-n. BM III/II-6-b, illetve BM III/I-5.

1984 1987 USA, Mo.

Bt-2456/2 "Neveu" H-70444 1984-1987 "Nagy Zoltán", majd "Neveu" fedőnevű titkos megbízott a Posta Kísérleti Intézet 

matematikusaként 3 éves ösztöndíjat nyert el a Washingtoni American University-n. 

Tartótisztje szerint nem működött együtt a magyar állambiztonsági szervekkel, nem 

adott jelentéseket. A hálózatból kizárták.    

1984 1987 USA, Mo.
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461. Bt-2471/1 "Wessels" H-64196/1 1978-1986 "Zalai", majd "Wessels" fedőnevű ügynököt előbb a BM III/II, majd a III/I foglalkoztatta, 

légiforgalmi irányító munkájával kapcsolatban. (1975-83)

1978 1986 Mo.

Bt-2471/2 "Wessels" H-64196/2 1978-1986 A titkos megbízottat 1978-ban kémelhárító szűrő és kutató munka végzésére szervezte 

be a BM III/II-6. osztálya. 1983 szeptemberében, mivel ICAO kiküldöttként mint a 

szervezet Európai Irodája Légiforgalmi Szolgálatok Osztálya helyettes vezetője tartós 

külszolgálatra került, további foglalkoztatásra a BM III/I-5. osztálya vette át. Családi 

élete azonban megromlott kiküldetése alatt. 1986 márciusában hírszerző 

lehetőségeinek hiánya, botrányos magánélete, néhány esetbeli dekonspirálódás miatt a 

hálózatból kizárták. (A dossziéban lévő iratok 1983-88 közöttiek.)

1983.09.24 1986.05.29 Mo., Fro., 

Bt-2475 "Haláci" Z-2736 1978-1981 "Haláci" fedőnevű levélcím tulajdonos iratai. 1978 1986 Mo. Budapest

Bt-2477/1 "Tihanyi" H-54192 1966-1986 "Tihanyi" fedőnevű ügynök 1969-ben teológus hallgató volt a Szegedi Hittudományi 

Akadémián, majd 1970-től a győri Hittudományi Főiskolán tanult. Társairól és tanárairól 

adott jelentéseket. 1973-ban az NSZK-ba utazott, ahonnan nem tért vissza.

1975.09.05 1978 Mo. Szeged, Győr

Bt-2477/2 "Tihanyi" H-54192/2 1973-1979 "Tihanyi" fedőnevű ügynök 1969-ben teológus hallgató volt, előbb a szegedi, 1970-től a 

győri Hittudományi Főiskolán. Társairól és tanárairól adott jelentéseket. 1973-ban az 

NSZK-ba utazott, ahonnan nem tért vissza. BM III/I-4-a.

1973.01.29 1986.06.26 Magyarország, 

NSZK

462. Bt-2488 "Schanz" Z-3161 1981-1986 "Schanz" fedőnevű titkos megbízott a Chemolimpex dolgozójaként Mexikóban volt 

kiküldetésben, ennek kapcsán foglalkoztatták. BM III/I-2.

1981 1986 Mexikó

Bt-2492 "Sád" Z-3064 1974-1986 "Sád" fedőnevű titkos munkatárs szociológusként dolgozott. 1980 1986 Mo., NSZK

Bt-2498 "Fészek" "K"-lakás H-74632 1988-1989 Budapest XI. kerület Bercsényi utca 32/a, III. em. 2. számú K-lakásra vonatkozó iratok. 

BM III/II-5.

1988 1990 (1991) Mo. Budapest

Bt-2500/2 "Tihany" H-43135/2 1971-1986 Az ügynök 1970-75 között a stockholmi IBUSZ iroda  képviselője, majd 1982-től 1986-ig 

a londoni Danube Travel Agency vállalat igazgatója volt, 1986-tól pedig a Hungarhotels 

kereskedelmi vezérigazgató-helyettese.

1971 1986 Nagy-Britannia, 

Svédország

Bt-2508 "Bárdosi Géza" 10-69665 1953-1986 BM III/I-1-c. alosztály. "Bárdosi" 1950-ben került a hírszerzés látókörébe, amikor 

argentínai kihelyezése szóba került a KÜM-ben, de az elmaradt. 1953-ban végül 

beszervezték, amikor kiküldetése realizálódott, azonban negatív emberi tulajdonságaira 

hivatkozással nem használták fel, sőt kizárását tervezték. 1956-57-ben néhány operatív 

akcióban felhasználták. Később Olasz és Spanyolországba is kihelyezték, ezekben az 

esetekben felvették vele a kapcsolatot.

1970.11.25 1986.12.09 Magyarország,Arg

entína,Olaszorszá

g,Spanyolország

Budapest, 

Buenos-

Aires,Róma,

Madrid

463. Bt-2509 "Zsadon" 

(Zsigmond)

Z-3868 1985-1986 "Zsigmond" fedőnevű titkos megbízottat 1982-ben a BRFK szervezte be, majd a BM III/I-

2. osztálya foglalkoztatta "Zsadon" fedőnéven, amíg Bécsben szakácsként dolgozott.

1986 1986 Ausztria

Bt-2510 "Réda" Z-3514 1983-1986 "Réda" fedőnevű titkosmegbízott tolmácsként dolgozott Algériában, ennek kapcsán 

foglalkoztatták. Pest Megyei Rendőrfőkapitányság III/I. alosztály.

1983 1986 Algéria

Bt-2511 "Urkuti" Z-2620 1977-1988 "Urkuti"-t 1978-ban szervezte be a BM III/I-14. osztálya. 1980-tól 1985-ig az algériai 

követségen teljesített szolgálatot, ekkor a BM III/I-2. osztálya foglalkoztatta.

1977 1986 Algéria

Bt-2520 "Rézműves" Z-302 1970-1986 "Rézműves Józsefet" 1960-ban tanúként hallgatták ki a munkahelyén, a Corvin 

Áruházban történt lopás ügyében. Ekkor szervezték be és 1965-től 1886-ig levélcím-

tulajdonosként foglalkoztatták.

1970 1986 Magyarország
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Bt-2521 "Antik" Z-2966 1980-1986 Az "Antik" fedőnevű T-lakásra  vonatkozó iratok. A Balaton melletti, Zamárdiban lévő 

"akciólakásban" német nyelvterületről érkező hálózati személyeket helyeztek el.  BM 

III/I-3.

1980 1986 Ausztria, Mo., 

NDK, NSZK

Zamárdi

Bt-2523 "Osvát" Z-3031 1980-1986 "Osvát" fedőnevű titkos megbízottal mint konspirált levélcímtulajdonossal kapcsolatos 

iratok. (Ausztriából érkeztek levelek.) BM III/I-3.

1980 1986 Ausztria, Mo. Budapest

464. Bt-2525/2 "Vitrai" H-27832/2 1977-1978, 

1982-1984-

1985-1986

"Vermes László" 1961-ben a Magyar Posta Központjában volt ügyosztályvezető, amikor 

a BM II/4-d alosztálya hazafias alapon titkos megbízottnak beszervezte a hírszerzés 

számára. 1978-tól 1986 januárjáig a genfi Nemzetközi Távközlési Egyesületnél (ITU) 

teljesített külszolgálatot, ezért 1977-ben többéves külföldi kihelyezése idejére a BM III/I-

2-b alosztálya foglalkoztatta, 1978 januárjától "Vitray" fedőnéven. 1986-os hazatérése 

után pedig a BM III/II-7. osztálya vette át.

1978.01.13 1986.11.24 Mo., Svájc Genf

Bt-2530 "Süle" Z-1092 1963-1964, 

1979, 1987

"Süle" 1968-tól 1972-ig Bolíviában, 1974-től 1979-ig Mexikóban, 1986-tól pedig 

Madridban teljesített külszolgálatot.

1970 1987 Spanyolo.

Bt-2571/2 "Fóti Péter" H-71170 1986-1987 "Fóti Péter" fedőnevű titkos megbízottat a BM III/II-7. osztálya szervezte be 1985-ben, 

majd amikor Bécsben, egy étterem vezetőjeként dolgozott, a BM III/I-2. osztálya 

foglalkoztatta.

1986 1987 Ausztria

Bt-2574/2 "Hosking" H-47370 1981-1982-

1984-1985-

1986-1987

"Hosking" fedőnevű titkos megbízott korábban a Veszprém Megyei 

Rendőrfőkapitányság III/II. osztályának hálózati személye volt "Galambos József" 

fedőnéven, majd líbiai kiküldetése idején a BM III/I-2. osztálya foglalkoztatta. 

(Személyekről jelentés nincs az anyagban.) 

1981 1987 Líbia, Mo.

Bt-2575/2 "Ship" H-46400 1980, 1982-

1984-1985-

1986-1987

 "Ship", "Hajós", illetve korábban "Szőke Péter" fedőnevű titkos megbízott 1981-től 1987-

ig a Magyar Hajó- és Darugyár líbiai kirendeltségének vezetője volt. A BM III/I-2. 

osztálya "Ship" fedőnevű titkos megbízottat líbiai kiküldetése idejére a BRFK III/II. 

osztályától vette át foglalkoztatásra.

1980 1987 Líbia, Mo.

Bt-2576/2 "Tew" H-69642 1983-1987 "Miskolci József", majd "Tew" fedőnevű titkos megbízott 1983-tól 1987-ig Líbiában 

dolgozott.  A BM III/I-2. osztálya líbiai kiküldetése idején foglalkoztatta "Tew" fedőnevű 

titkos megbízottat, majd 1987-ben foglakoztatásra visszaadta a Zala Megyei 

Rendőrfőkapitányságnak.

1983 1987 Líbia, Mo.

Bt-2577/1 "Blant" H-59471/1 1973-1977-

1979, 1980-

1981

"Szőke Péter", majd "Blant" fedőnevű ügynököt, körzeti orvost 1973-ban szervezte be a 

Borsod megyei Rendőrfőkapitányság III/II. Osztálya, majd 1975-től a Hajdú-Bihar 

megyei Rendőrfőkapitányság III/II. Osztálya foglalkoztatta. Feladata a környékbelik 

katonai objektumok külső védelme volt. 1981-től a TESCO kiküldöttjeként, 

egészségügyi szakértőként Líbiában dolgozott 1987-ig.

1973 1987 Líbia, Mo. Dédes (mai 

neve: 

Dédesta-

polcsány), 

Debrecen

Bt-2577/2 "Blant" H-59471/2 1973-1977-

1978, 1982-

1984-1985-

1986-1987

"Szőke Péter" majd "Blant" fedőnevű ügynököt 1973-ban szervezte be a Borsod Megyei 

Rendőrfőkapitányság III/II. osztálya, majd 1975-től a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőrfőkapitányság III/II. osztálya foglalkoztatta. 1981-től a TESCO kiküldöttjeként, 

egészségügyi szakértőként Líbiában dolgozott 1987-ig.

1981 1987 Líbia

465. Bt-2578/2 "Gosling" H-19885 1981-1982-

1984-1985-

1986-1987

"Rékási István" fedőnevű titkos megbízottat a Győr-Sopron Megyei 

Rendőrfőkapitánysűg III/II osztálya foglalkoztatta, majd amikor Líbiában, egy 

építkezésen titkárságvezetőként dolgozott, átvette "Gosling" fedőnéven a BM III/I-2. 

osztálya.

1981 1987 Líbia

Bt-2579/2 "Mitton" H-69739 1984-1987 "Mitton", korábban "Miklós Béla" fedőnevű titkos megbízott 1984-től 1987-ig Líbiában 

dolgozott. "Mitton" fedőnev titkos megbízottat líbiai kiküldetése idején foglalkoztatta a 

BM III/I-2. osztálya, majd visszaadta a Győr-Sopron Megyei Rendőrfőkapitányságnak. 

Jelentéseket nem tartalmaz a dosszié.

1984 1987 Líbia, Mo. Győr
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Bt-2582/2 "Szidor" H-66228 1980, 1982-

1984-1985-

1986-1987

"Szidor" korábban "Szilágyi Géza" fedőnevű titkos megbízottat a BM III/I-2. osztálya 

tanzániai kiküldetése idején (1980-1987) foglalkoztatta, majd visszaadta a BM III/II-6. 

osztályának.

1980 1987 Mo., Tanzánia

Bt-2583/2 "Janák-Orsat" H-57094 1980, 1982-

1984-1987

"Janák-Orsat" fedőnevű titkos megbízottat a BM III/I-2. osztálya foglalkozatta iraki 

kiküldetése idején, majd visszaadta a BM III/II-6. osztálynak.

1980.05.19 1987.06.04 Mo., Irak

Bt-2584/1 "Daczó" H-67202 1981-1982-

1984

"Fekete János" fedőnevű titkos megbízottat a BRFK III/II. szervezte be. 1984 1987 Mo., Szíria

Bt-2584/2 "Daczó" H-67202 1984-1988-

1989

"Fekete János" fedőnevű titkos megbízottat a BRFK III/II. szervezte be, majd a BM III/I-

2. osztálya foglalkoztatta szíriai kiküldetése idején.

1984 1987 Mo., Szíria

Bt-2585 "Vasi" Z-2029 1972, 1977-

1978, 1982-

1984-1985-

1986-1987

"Vasi" fedőnevű titkos munkatárs a NIKEX dolgozójaként Indonéziában és 

Pakisztánban is dolgozott.

1972 1987 Mo.

Bt-2589 "Solymos" Z-3378 1982-1984-

1985-1986-

1987

"Solymos" fedőnevű titkos megbízottat a Magyar Néphadsereg Vezérkarának 2. 

főcsoportja szervezte be, és Damaszkuszban dolgozott. A BM III/I-2. osztálya átvette, 

majd hazatérése után a kapcsolatot megszakították.

1982 1987 Mo., Szíria

466. Bt-2595 "Gilden" Z-3225 1981-1982-

1984-1985-

1986-1987

"Gilden" beszervezésével, tanzániai kiküldetése idején történt foglalkoztatásával, majd 

pedig kizárásával kapcsolatos iratok. BM III/I-2.

1981 1987 Mo., Tanzánia

Bt-2599/1 "Radics" H-62584/1 1977-1978, 

1982-1984-

1985-1986-

1987

"Radics", korábban "Tiszai Gábor" fedőnevű titkos megbízott egy hazai, majd egy 

kuvaiti erőmű építkezésen dolgozott.

1977 1987 Mo.

Bt-2599/2 "Radics" H-62584/2 1977-1978, 

1982-1984-

1985-1986-

1987

"Radics", korábban "Tiszai Gábor" fedőnevű titkos megbízottat 1977-ben hazafias 

alapon szervezte be a Borsod Megyei Rendőrfőkapitányság III/II. osztálya. Az ügynök 

egy hazai, majd egy kuwaiti erőmű építkezésen dolgozott.

1982 1987 Mo.

Bt-2601/1 "Borszéky" József H-60877/1 1975-1987 "Borszéky József" fedőnevű titkos megbízott a Hungarocamionnál dolgozott itthon, 

majd kiküldetésben Bagdadban. BM III/II.

1975 1987 Mo., Irak

Bt-2601/2 "Borszéky" H-60877/2 1975-1987 "Borszéky József" fedőnevű titkos megbízott a Hungarocamionnál dolgozott itthon, 

majd kiküldetésben Bagdadban. BM III/I is foglalkoztatta.

1975 1987 Mo., Irak

Bt-2602/1 "Kőműves" H-68880 1980-1983 "Kelemen" fedőnevű titkos megbízott beszervezésével kapcsolatos iratok.  (A 

tárgymegjelölés téves!) BM III/II-7a.

1983 1987 Mo., Fro., Irak

Bt-2602/2 "Kelemen" H-68880 1983-1987 "Kelemen" fedőnevű titkos megbízott foglalkoztatásával és kizárásával kapcsolatos 

iratok. BM III/I-2.

1983 1987 Mo., Irak

Bt-2606/1 "Beach" H-67161 1981-1982 "Próféta" fedőnevű jelölt, majd "Ferenczi János" fedőnevű titkos megbízott 

beszervezésével kapcsolatos iratok. BM III/II-6-d.

1981 1987 Líbia, Mo.

Bt-2606/2 "Beach" H-67161 1981-1987 "Ferenczi János", majd "Beach" fedőnevű titkos megbízott tevékenységével, majd 

kizárásával kapcsolatos iratok. BM III/I-2.

1982 1987 Líbia, Mo.

467. Bt-2607/1 "Mead" H-63278 1965-1978 "Marokkó", később "Mead" fedőnevű titkos megbízott 1978-as beszervezésével 

kapcsolatos iratok. A titkos megbízott a MOM-ban dolgozott, és kiküldetésben több 

ízben járt afrikai országokban. BM III/I-2.

1978 1987 Mo.

Bt-2607/2 "Mead" H-63278 1977-1988 "Mead" fedőnevű titkos megbízott foglalkoztatásával és kizárásával kapcsolatos iratok. 

BM III/I-2.

1978 1987 Mo., Nigéria

Bt-2608/1 "Mrena Mihály" H-68360 1982 "Utazó" fedőnevű jelölt, majd "Mrena Mihály" fedőnevű titkos megbízott 

beszervezésével kapcsolatos iratok. BM III/II-6-d.

1982 1987 Mo.
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Bt-2608/2 "Mrena Mihály" H-68360 1982-1987 "Mrena Mihály" fedőnevű titkos megbízott líbiai kiküldetése alatti tevékenységével, majd 

kizárásával kapcsolatos iratok. BM III/I-2.

1982 1987 Líbia, Mo.

Bt-2611 "Pallet" Z-2859 1979-1987 "Pallet" a NIKEX dolgozója volt és kiküldetésben Szudánból és Egyiptomból jelentett. 1979 1987 Mo., Egyiptom, 

Szudán

Bt-2614 "Gyenge" Z-3770 1981-1987 "Gyenge" fedőnevű titkos munkatárs foglalkoztatásával kapcsolatos iratok. BM Borsod 

Megyei Rendőrfőkapitányság III/I. alosztálya.

1985 1987 Líbia, Mo., NSZK Miskolc

468. Bt-2618/1 "Homoki" H-69534 1983 A BM III/IV-6-c alosztálya által beszervezett, és a III/I-2 osztály segítségével kiképzett 

"Homoki" fedőnevű titkos megbízott iratai.

1983 1987 Líbia, Mo. Budapest

Bt-2618/2 "Homoki" H-69534 1983-1987 A Líbiában, egy katonai építkezésen dolgozó "Homoki" fedőnevű titkos megbízott 

foglalkoztatásával, majd kizárásával kapcsolatos iratok.

1983 1987 Líbia, Mo.

Bt-2622/2 "Bild" H-48016 1980-1987 "Lóránt", majd "Bild" fedőnevű titkos megbízott foglalkoztatásával, majd kizárásával 

kapcsolatos iratok. BM III/II-6. és III/I-2.

1980 1987 Líbia, Mo.

Bt-2627 "Técsey" Z-1106 1968-1987 BM III/I-3-i. alosztály. "Técsey" 1968-ban került a hírszerzés látókörébe, mint kiváló 

francia kapcsolatokkal rendelkező újságíró. 1968-ban beszervezték és 1984-ig 

folyamatosan foglalkoztatták, végleg 1987-ben zárták ki. 60. születésnapjára megkapta 

a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatát.

1970 1987 Franciaország, 

Mo.

Bp., Párizs

Bt-2628/1 "Birtai" H-62051 1972-1987 "Bárány András" fedőnevű titkos megbízott a szállodaiparban dolgozott, a BM III/II. 

foglalkoztatta, majd felmerült kiküldetése az USA-ba, ezért felajánlották a III/I-nek.

1976 1987 USA, Mo.

Bt-2628/2 "Birtai" H-62051 1985-1988 "Birtai", illetve "Bárány András" fedőnevű ügynököt 1976-ban szervezte be a BM III/II. 

1985-től Los Angelesesben volt idegenforgalmi képviselő. Ekkortól a BM III/I-5-g. 

alosztálya tartotta vele a kapcsolatot. 1987-től pihentették.

1986 1987 USA

Bt-2629/1 "Kék" H-71093 1960; 1980; 

1984-1985

Iratok a "Kék" fedőnevű titkos megbízott BM III/II-8-a alosztálya által történt 

beszervezéséről.

1985.05.09 1987.08.07 USA, Mo.

Bt-2629/2 "Kék" H-71093 1985-1987 "Kék" fedőnevű titkos megbízott foglalkoztatásával kapcsolatos iratok. BM III/II-8-a és 

III/I-5.

1985.07.11 1987.08.07 USA, Mo.

469. Bt-2635 "Sandell" H-11972 1957-1988 "Szegedi Pál", majd "Sandell" fedőnevű ügynök 1956-ban a "Széchenyi" közgazdász 

kör egyik szervezője, majd a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Forradalmi 

Bizottságának tagja volt és fegyveres szolgálatot teljesített az egyetemi 

nemzetőrségnél. 1957 márciusában közbiztonsági őrizetbe vették és beszervezték. 

1979 1988 Magyarország

Bt-2638/2 "Moldon" H-64268 1981-1987 "Moldon", korábban "Faragó" fedőnevű titkos megbízott foglalkoztatásával kapcsolatos 

iratok. BM III/I-2. és III/II-7.

1981 1987 Mo., NSZK

Bt-2658/1 "Videos" Z-3650 1983-1985 A Belgiumban élő ügynököt kompromittáló adatok (csempészés) alapján szervezték be. 

Családja révén a NATO-ra, valamint Belgiumban élő köztörvényes bűnözők 

magyarországi bűncselekményeire vonatkozó információkat vártak tőle. BM III/I-3. és 

III/I-10.

1984 1987 Belgium, Mo. SZU

470. Bt-2658/2 "Videos" Z-3650 1985-1989 "Videos" fedőnevű ügynök tevékenységével és kizárásával kapcsolatos iratok. 1985 1987 Belgium, Mo.

Bt-2664 "Jaffart" Z-3499 1973; 1980-

1987

"Jaffart" fedőnevű jelölt sikertelen beszervezési kisérletének iratai. BM III/I-3. 1983 1988 Mo., Töröko.

Bt-2667 "Kartali" Z-3141 1981-1988 A washingtoni magyar nagykövetségen hivatalsegédként dolgozó "Kartali" fedőnevű 

titkos megbízott beszervezéséről, tevékenységéről és kizárásáról szóló iratok.

1981 1988 USA, Mo.

471. Bt-2675 "Nagylaki" Z-3463 1983-1987 Hermann Ottó Múzeumban muzeológusként dolgozó "Nagylaki" fedőnevű titkos 

munkatársat egy svájci állampolgár ellenőrzése kapcsán szervezték be, majd más 

ügyben is foglalkoztatták, így Ausztriába utaztatták, végül 1987-ben zárták ki a 

hálózatból. BM Borsod Megyei Rendőrfőkapitányság III/I. alosztálya

1983 1988 Magyarország, 

Ausztria, Svájc
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Bt-2679/1 "Teremi" H-64311 1978-1983 "Surányi", majd "Teremi" fedőnevű titkos megbízott elektroműszerész, 

számítástechnikai szakember, a KSH Számítástechnikai Ügyvitelszervező Vállalat 

(SZÜV) osztályvezető-helyettese volt. 1978-ban szervezte be a BM III/I. Munkája révén 

sokat járt az NSZK-ban, amely utakról jelentéseket is készített. 1983-ban kizárták a 

hálózatból. 1987-ben a BM III/I-5-g. alosztálya  sikertelenül próbálta újra beszervezni.

1978 1989 NSZK

Bt-2679/2 "Teremi" H-64311 1986-1989 "Surányi", majd "Teremi" fedőnevű titkos megbízott elektroműszerész, 

számítástechnikai szakember, a KSH Számítástechnikai Ügyvitelszervező Vállalat 

(SZÜV) osztályvezető-helyettese volt. 1978-ban szervezte be a BM III/I. Munkája révén 

sokat járt az NSZK-ban, amely utakról jelentéseket is készített. 1983-ban kizárták a 

hálózatból. 1987-ben a BM III/I-5-g. alosztálya  sikertelenül próbálta újra beszervezni.

1986 1989 Magyarország, 

NSZK

Bt-2682 "Dinamo" Z-3629 1983-1988 "Dinamó" fedőnevű levélcímtulajdonos beszervezésének, működésének, majd 

kizárásának iratai. BM III/I-3.

1984 1988 Mo. Budapest

Bt-2683 "Fodi" Z-3341 1980-1988 A tokiói magyar követségen hivatalsegédként dolgozó "Fodi"fedőnevű titkos megbízott 

beszervezésének, működésének és kizárásának dokumentumai. BM III/I-2.

1982 1988 Mo., Japán

Bt-2689/2 "Fabinyi" H-64545 1958-1983 "Frigyes", majd "Fabinyi" fedőnevű titkos megbízott beszervezésének és működésének 

iratai. Az ügynök 1982-től 1986-ig Koppenhágában dolgozott kereskedelmi titkárként. 

BM III/II-8. és III/I-2. 

1982 1988 Mo., Dánia Koppen-hága

Bt-2705/1 "Ingram" Z-2714 1978-1981 BM III/I-11. Osztály. "Ingram" az MTI kairói irodájában nyugdíjasként dolgozott. A 

hírszerzés, mint volt rendőrtábornokot tanulmányozta és 1979-ben beszervezte. Széles 

ismeretségi köre volt az egyiptomi vezetésben, és a biztonsági erőknél.

1978.08.02 1988.03.04 Egyiptom Kairó

472. Bt-2705/2 "Ingram" Z-2714 1980-1988 BM III/I-11. Osztály. "Ingram" az MTI kairói irodájában nyugdíjasként dolgozott. A 

hírszerzés, mint volt rendőrtábornokot tanulmányozta és 1979-ben beszervezte. Széles 

ismeretségi köre volt az egyiptomi vezetésben, és a biztonsági erőknél.

1980.01.11 1988.03.04 Egyiptom Kairó

Bt-2717 "Jurida" Z-3151 1981-1988 "Jurida" fedőnevű levélcímtulajdonos beszervezéséről, majd kizárásáról szóló iratok. 

BM III/I-3.

1981 1988 Magyarország Budapest

Bt-2718 "Kacsoh Erika" Z-979 1967-1988 "Kacsóh Erika" levélcím-tulajdonos volt. BM III/I-4-l. 1969 1988 Magyarország Budapest

Bt-2719/3 "Uszkai" H-53854 1987-1988 "Soós" fedőnevű titkos megbízottat, a Magyar Atlétikai Szövetség munkatársát, a 

válogatott gyúróját, 1969-ben szervezte be a BM III/III-2-b. alosztálya. 1987-1988-ban 

"Uszkai" fedőnéven Kuvaitban dolgozott.

1987 1988 Kuwait, Mo.

473. Bt-2721/1 "Detrői" H-49142 1963; 1966-

1971; 1978

Az ügynök 1966-1971 között a JATE BTK angol-olasz szakos hallgatója volt. Több 

külföldi tanulmányúton vett részt, amelyekről beszámolókat készített.

1971.04.17 1988.03.30 Mo., Nagy-

Britannia, Olaszo.

Szeged

Bt-2721/2 "Detrői" H-49142 1971-1974; 

1977-1988

Az ügynök 1966-1971 között a JATE BTK hallgatója, 1971-től az MTA Szegedi Biológiai 

Központ Külügyi Osztály csoportvezetője. 1972-ben Olaszországba utazott és a 

hazatérést megtagadta. Dél-Afrikában, majd Kanadában élt. 1977-ben újra felvették 

vele a kapcsolatot. 1982-től a szovjet hírszerzés K-Szolgálata figyelmét is felkeltette 

"Detrői" foglalkoztatása.

1971.05.17 1988.03.30 Mo., Dél-Afrikai 

Köztársaság, 

Olaszo., Kanada, 

SzU

Szeged, 

Montreal, 

Ottawa

474. Bt-2723 "Földi" Z-2801 1971-1988 A dosszié a Debreceni Orvostudományi Egyetem Kórélettani Intézet egyik 

munkatársának beszervezéséről szól. "Földi" Humboldt ösztöndíjasként 1974-75-ben, 

majd 1979-81-ben a Göttingeni Egyetem Biokémiai Intézetében vézett kutatói munkát.

1979.02.22 1988.03.31 Mo., NSZK
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Bt-2724 "Sadori" Z-3439 1970-1988 "Sadori" fedőnevű titkos megbízott beszervezéséről és pihentetésével kapcsolatos 

iratok. A dosszié töredékes. Az oldalszámok alapján megállapítható, hogy utólag 

készítették a  tartalomjegyzéket. A dosszié 1 lap kivételével fénymásolatokat tartalmaz. 

"Sadori" a Sidneyben lévő magyar kereskedelmi kirendeltség II. titkára volt 1982-től 

1986-ig. BM III/I-2.

1983 1988 Ausztrália, Mo.

Bt-

2724/"M"

"Sadori" Z-3439/M 1983-1987 A dosszié az amúgy is fénymásolatokat tartalmazó Bt-2724 számú dosszié bizonyos 

lapjait tartalmazó, egy lap kivételével szintén fénymásolatokból álló melléklete.

1983 1988 Ausztrália, 

Magyarország

Bt-2726/2 "Fecskés" H-72230 1986-1988 "Fecskés" fedőnevű titkos megbízott beszervezéséről, kuvaiti tevékenységéről, és a BM 

III/I-2. osztályától a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság III/II. osztályának történő 

átadásáról szóló iratok.

1986 1988 Mo.

Bt-2729/1 "Daly" H-63621/1 1976-1979 A Metalimpex külkereskedőjeként dolgozó "Miskolci Jenő", majd "Daly" fedőnevű titkos 

megbízott beszervezése, foglalkoztatása és kizárása. BM III/I.

1979 1988 Mo., NSZK

Bt-2729/2 "Daly" H-63621/2 1979-1988 A Metalimpex külkereskedőjeként dolgozó "Miskolci Jenő", majd "Daly" fedőnevű titkos 

megbízott beszervezése, foglalkoztatása és kizárása. BM III/I.

1979 1988 Mo., NSZK

475. Bt-2735 "Keszthelyi" Z-639 1963-1988 BM III/I-4-l. alosztály. Az ügynököt 1963-ban szervezték be fedőcimtulajdonosként.. 

1980-ban bekövetkezett haláláig tartották vele a kapcsolatot, majd munkáját felesége 

vette át 1986-ig "Keszthelyiné" néven.

1963.12 1988.05.10 Magyarország Budapest

Bt-2738 "Oldnyll" Z-3866 1985-1988 A Hungarocamion hamburgi kirendeltségén dolgozó "Oldnyll" fedőnevű titkos megbízott 

beszervezésével és foglalkoztatásával kapcsolatos iratok. BM III/I-2. és III/II-7-a. 

Jelentések egy részében találhatóak utalások a kirendeltségen dolgozókra.

1985 1988 Mo., NSZK Hamburg

Bt-2753 "Lung" Z-3233 1980-1988 Az athéni magyar kereskedelmi kirendeltség vezetőjének, a "Lung" fedőnevű titkos 

megbízott beszervezésével, foglalkoztatásával és kizárásával kapcsolatos iratok. BM 

III/I-3. 

1981 1988 Mo., Görögország

Bt-2757 "Frommer" Z-3531 1983-1988 A Hungarocoop New York-i kirendeltségénél dolgozó "Frommer" fedőnevű titkos 

megbízott beszervezésével, foglalkoztatásával és kizárásával foglalkozó iratok. BM III/I-

5. és III/II-8.

1983 1988 USA, Mo.

Bt-2768 "Építkezés" Z-3132 1981-1987 Az algériai kiküldetésben dolgozó "Építő", majd "Építkezés" fedőnevű titkos megbízott 

beszervezésével, foglalkoztatásával és kizárásával kapcsolatos iratok. BM III/I -2.

1981.05.04 1988.04.12 Algéria, Mo.

Bt-2774/1 "Vollmer" H-71727 1985-1987 A terhelő adatok alapján beszervezett "Linda" fedőnevű ügynök beszervezésével és 

foglalkoztatásával kapcsolatos iratok. BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi 

Alosztálya, valamint BM III//II. és III/I-3.

1985 1988 Mo.

Bt-2774/2 "Vollmer" H-71727 1987-1988 "Vollmer", korábban "Linda" fedőnevű ügynök foglalkoztatásával és kizárásával 

kapcsolatos iratok. BM III/II-3. és III/I-3.

1987 1988 Mo.

476. Bt-2777 "Biennard" Z-3683 1984-1988 "Biennard" 1940-ben tért haza Franciaországból. 1947-től különböző beosztásokban 

dolgozott külügyi- és pártvonalon. Munkahelyei: ankarai Magyar Nagykövetség (1949 

júliusától attasé, 1952-től követségi titkár), IBUSZ (1954-től), Taninpex Külkereskedelmi 

Vállalat (1956-tól), Magyar Vöröskereszt munkatársa (1957-től), Művelődésügyi 

(Kulturális) Minisztérium (1965-től, 1971-től a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya 

Nyugati Osztálya vezetője), Párizsi Magyar Intézet (1984 után, igazgató-helyettes). A 

BM III/I-3 osztálya titkos munkatársként szervezte be 1984-ben, jelentést adott többek 

között az 1986 októberében a magyar forradalomról tartott párizsi megemlékezésről is. 

1988-ban tért vissza Magyarországra.

1984.08.27 1988.10.06 Mo., Fro. Budapest, 

Párizs

Bt-2780 "Sziréne" H-64080 1983-1988 A BM III/II-10-b alosztálya átadta "Turi" fedőnevű titkos megbízottat a III/I-2. osztálynak, 

amely algériai kiküldetése idején "Sziréne" néven foglalkoztatta.

1983 1988 Algéria, Mo.

3.2.1. Bt-dossziék   (1902) 1945-1990 (2003) 163/177



R.e. 

(d.)
Ikt. sz. Tárgy

Nyitó 

/Hálózati/ 

szám

Irat évköre Kivonat Ország Település
Dosszié nyitása-

zárása

Bt-2781 "Opra" Z-2830 1979-1988 "Opra" fedőnevű levélcím tulajdonos beszervezése, foglalkoztatása, kizárása. 1979 1981 Magyarország Budapest

Bt-2782 "Remsei" Z-2308 1975-1988 "Remsei" fedőnevű levélcím beszervezésével, foglalkoztatásával, majd kizárásával 

kapcsolatos iratok.

1975 1988 Magyarország Budapest

Bt-2797/1 "Szilágyi Csaba" H-56110/1 1968, 1970-

1972

A dossziét a BM III/I-2. osztálya nyitotta. A hálózati személy 1970-ben a Szegedi 

Orvostudományi Egyetem (SZOTE) Kórélettani Intézetének munkatársa volt. A dosszié 

a beszervezésével és tartásával kapcsolatos iratokat tartalmazza.

1978 1988 Mo. Szeged

Bt-2797/2 "Szilágyi Csaba" H-56110/2 1977-1980 A dossziét a BM III/I-2. osztálya nyitotta. A hálózati személy 1978-ban a Szegedi 

Orvostudományi Egyetem (SZOTE) 1. sz. Belgyógyászati Klinika munkatársa volt. 1978-

ban az USA-ba utazott egy évre.

1978 1988 USA, Mo. Szeged

477. Bt-2797/3 "Szilágyi Csaba" H-56110/3 1970-1988 "Szilágyi Csaba" fedőnevű titkos megbízott foglalkoztatásával, majd kizárásával 

kapcsolatos iratok. 

1981 1988 USA, Mo.

Bt-2799/1 "Monty" Z-3994 1986-1989 "Monty" fedőnevű titkos megbízott beszervezésével, foglalkoztatásával és kizárásával 

kapcsolatos iratok. Pest Megyei Rendőrfőkapitányság III/I.  alosztály.

1987 1988 Mo., NSZK

Bt-2801 "Mild" Z-4142 1988 "Mild" fedőnevű jelölt beszervezési kisérlete. 1988 1988 Ausztria, Mo.

Bt-2802/1 "Schrey" H-48434/1 1965-1988 "Fecske", majd "Schrey" fedőnevű informátort 1967-ben, katonai szolgálata alatt 

szervezték be. Később műszerészként többször dolgozott az NSZK-ban, illetve 

Ausztriában.

1967 1988 Ausztria, NSZK

Bt-2802/2 "Schrey" H-48434/2 1988 A BM III/II. által "Fecske" fedőnéven foglalkoztatott titkos megbízottat a III/I. "Schrey" 

fedőnéven egy bécsi szálloda dokumentációja megszerzése érdekében akarta 

foglalkoztatni.

1988 1988 Ausztria, Mo.

478. Bt-2803 "Lackó" Z-2858 1979-1988 Bécsben, a kereskedelmi kirendeltségen dolgozó "Lackó" fedőnevű titkos megbízott 

beszervezése, foglalkoztatása, majd kizárása.

1979 1988 Ausztria, Mo.

Bt-2814 "Zán" Z-3802 1985-1989 "Zán" fedőnevű titkos megbízott beszervezésével, foglalkoztatásával és kizárásával 

kapcsolatos iratok. Pest Megyei Rendőrfőkapitányság III/I. alosztály.

1985 1988 USA, Ausztria, 

Mo.

Bt-2817 "Ulmer" Z-3795 1985-1989 Az ankarai Magyar Nagykövetségen dolgozó "Ulmer" fedőnevű titkos megbízott 

beszervezésével, foglalkoztatásával és pihentetésével kapcsolatos iratok.

1985 1989 Mo., Törökország

Bt-2820 "Artman" Z-3948 1985-1989 "Artman" fedőnevű titkos megbízott beszervezésével, foglalkoztatásával és kizárásával 

kapcsolatos iratok. Pest Megyei Rendőrfőkapitányság III/I.  alosztály.

1985 1988 USA, Mo., NSZK Vecsés

479. Bt-2833 "Doróky" Z-3843 1966; 1971-

1972; 1974-

1981; 1983-

1986; 1988-

1989

A hálózati személyt előbb a BM Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság III/I.  

alosztálya, majd a BM III/I-3. osztálya tartotta. A "Doró", majd "Doróky" fedőnevű titkos 

munkatárs 1985-ben a szegedi József Attila Tudományegyetem BTK Francia Nyelvi és 

Irodalmi Tanszék vezetője volt. Franciaországi vendégtanársága (Sorbonne, Finnugor 

Tanszék) kapcsán szervezték be. Érdemi munkát nem végezve dekonspirálta magát 

egy I. M. (talán Ilia Mihály) rövidítéssel jelölt "belső ellenzéki" személy előtt, ezért a 

hálózatból kizárták.

1985 1989 Mo., Fro. Szeged, 

Párizs

Bt-2834/1 "Csabi" H-61961/1 1976-1988 "Gellért", majd "Csabi" fedőnevű titkos munkatárs beszervezésével és 

foglalkoztatásával  kapcsolatos iratok. Az Országos Oktatástechnikai Központban 

dolgozott, az UNESCO szakértője is volt, rendszeresen járt külföldre.

1976 1989 Magyarország, 

Franciaország, 

USA, Nagy-

Britannia

Bt-2834/2 "Csabi" H-61961/2 1987-1989 A Párizsban, az UNESCO alkalmazottaként dolgozó "Gellért", majd "Csabi" fedőnevű 

titkos munkatárs foglalkoztatásával, majd kizárásával kapcsolatos iratok. BM III/I-3.

1988 1989 Franciaország
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Bt-2839 "Gyurai Attila" Z-3700 1984-1989 A damaszkuszi Magyar Nagykövetség hivatalsegédeként dolgozó "Gyurai Attila" 

fedőnevű titkos megbízott  beszervezésével, foglalkoztatásával és kizárásával 

kapcsolatos iratok. BM III/I-2.

1984 1989 Mo., Szíria

480. Bt-2841/2 "Szidnai" H-58244 1982-1989 "Kocsis László", majd "Szidnai" fedőnevű titkos munkatársat a BM III/II-10. osztálya 

szervezte be, moszkvai kiküldetése idejére 1971-ben. Hazatérése után, 1977-ben 

kizárták a hálózatból. 1982-ben a BM III/I-11. osztálya újra beszervezte, damaszkuszi 

kiküldetése miatt. A III/I-2. osztály is foglalkoztatta, majd megállapították, hogy anyagi 

visszaéléseket követ el a munkahelyén.

1982 1989 Mo., Szíria, SZU

Bt-2842/1 "Szélpál" (K-lakás) Z-1996 1972-1989 "Szélpál" fedőnevű K-lakás iratai.  (Bp. XIV. Páskompark u. 35.) 1972 1989 Mo. Budapest

481. Bt-2842/2 "Szélpál" (K-lakás) Z-1996 1979-1989 "Szélpál" fedőnevű K-lakás iratai.  (Bp. XIV. Páskompark u. 35.) 1980 1989 Mo. Budapest

Bt-2848 "Jánoki" Z-3479 1982-1988 "Jánoki" fedőnevű titkos megbízott beszervezésével, foglalkoztatásával és kizárásával 

kapcsolatos iratok. Az ügynök 1983-tól 1988-ig a Borsodi Vegyi Kombinát 

főmérnökeként Líbiában dolgozott. Hazatérése után társadalmi kapcsolatként 

foglalkoztatták tovább. Borsod Megyei Rendőrfőkapitányság III/I. alosztály. 

1983 1989 Líbia, Mo.

Bt-2862 "Tatárgi István" 

("Vígvári")

Z-2466 1963-1981; 

1983; 1985; 

1987-1989

A dossziét a BM III/I-4. osztálya nyitotta, a "Tatárgi István"fedőnevű titkos munkatárs 

beszervezésével, foglalkoztatásával, végül kizárásával kapcsolatos iratokat tartalmaz. 

Az ügynök 1976-1980 között vendégtanárként a padovai egyetemen tanított.

1976.05.26 1989.02.28 Mo., Olaszo.

482. Bt-2870/1 "Xantus" H-62637/1 1977-1989 "Xantus" fedőnevű célszemély disszidálásáig "Pécsi" fedőnéven titkos munkatársként 

volt a hálózat tagja. BM III/II.

1982 1989 USA, Mo.

Bt-2870/2 "Xantus" H-62637/2 1977-1989 "Xantus" fedőnevű célszemély disszidálásáig "Pécsi" fedőnéven titkos munkatársként 

volt a hálózat tagja. BM III/I. 

1982 1989 USA, Mo.

Bt-2871 "Csamangó" Z-1734 1970-1989 Az Országos Tervhivatalban, majd ENSZ Európai Gazdasági Bizottság szakértőjeként 

Genfben dolgozó "Csamangó" fedőnevű ttitkos munkatárs beszervezésével, 

foglalkoztatásával, majd kizárásával kapcsolatos iratok. BM III/I-1-a alosztálya.

1970 1989 Mo., Egyiptom, 

Svájc

Bt-2872/2 "Schuszter" H-69950 1984-1989 "Pál József", majd "Schuszter" fedőnevű titkos megbízott 1984 és 1988 között Algír 

környékén csirkefarmokat építtetett. Győr-Sopron Megyei Rendőrfőkapitányság III/I. 

osztály.  

1984 1989 Algéria, Mo. Moson-

magyaróvár

Bt-2877 "Zsótér" Z-3728 1984-1989  "Zsótér" az ÉDÁSZ zalaegerszegi üzemének igazgatója volt 1970-től 1979-ig. 1979-től 

1981-ig, illetve 1984-től 1988-ig az Iraki Állami Villamos Művek szakértőjeként dolgozott 

Bagdadban. Pest Megyei Rendőrfőkapitányság III/I. alosztály.  

1985 1989 Mo., Irak Zalaeger-

szeg

483. Bt-2879/1 "Belkinson" Z-3102 1981-1983 "Belkinson" fedőnevű, jordán állampolgárságú és magyar rokonsággal rendelkező 

ügynök a kuvaiti Burgan Bank igazgatója volt. 1985-ben szervezte be a BM III/I-2. 

osztálya.

1981 1989 Mo.

Bt-2879/2 "Belkinson" Z-3102 1984-1989 "Belkinson" fedőnevű, jordán állampolgárságú és magyar rokonsággal rendelkező 

ügynök a kuvaiti Burgan Bank igazgatója volt. 1985-ben szervezte be a BM III/I-2. 

osztálya. Kivándorolt Ausztráliába, ezért megszakadt vele a kapcsolat.

1985 1989 Mo.

Bt-2886/1 "Olivér" H-70918 1984-1987 "Olivér" fedőnevű titkos megbízott autószerelőként a FIAT-ALLIS Vállalat 

magyarországi képviseletével és az Olasz Nagykövetség munkatársaival is szoros 

kapcsolatban állt, hazatelepülésük után többször meglátogatta őket Olaszországban.

1985 1989 Mo., Olaszo.
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Bt-2886/2 "Olivér" H-70918 1987-1989 "Olivér" fedőnevű titkos megbízott autószerelőként a FIAT-ALLIS Vállalat 

magyarországi képviseletével és az Olasz Nagykövetség munkatársaival is szoros 

kapcsolatban állt, hazatelepülésük után többször meglátogatta őket Olaszországban. 

BM III/II-3. 

1987 1989 Mo., Olaszo.

484. Bt-2906/3 "Türkiz" H-49888 1973-1982 A "Vadrózsa", majd a "Türkiz" fedőnevű K-lakásra (Debrecen, Vöröshadsereg út 34-36.) 

vonatkozó iratok.

1973 1989 Magyarország Debrecen

Bt-2906/4 "Türkiz" H-49888 1982-1989 A dosszié a "Türkiz" fedőnevű K-lakásra vonatkozó számlákat tartalmaz. 1982 1989 Magyarország Debrecen

485. Bt-2915/1 "Elmand" H-61029/1 1975-1981 "Acél" fedőnevű titkos megbízott beszervezésével és foglalkoztatásával, kapcsolatos 

iratok.

1975 1981 Mo.

Bt-2915/2 "Elmand" H-61029/2 1975-1989 "Acél", majd "Elmand" fedőnevű titkos megbízott foglalkoztatásával, majd kizárásával 

kapcsolatos iratok.

1983 1989 Mo.

Bt-2916 "Offer" Z-3841 1984-1989 A nigériai állampolgárságú "Offer" 1975-ben végzett az Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd hazatérve a nigériai Elnöki Hivatalba került. 

1984-ben szervezték be, 1989-ben zárták ki a hálózatból. BM III/I-11.

1985 1989 Mo., Nigéria

Bt-2921 "Romándi" Z-2835 1979-1989 "Romándi" fedőnevű titkos munkatárs a genfi, a bejrúti, majd a párizsi Magyar 

Nagykövetségen dolgozott.

1979 1989 Mo., Fro., Svájc

Bt-2924 "Panák" Z-4048 1986-1989 "Panák" fedőnevű titkos megbízott, levélcím tulajdonos beszervezésével, 

foglalkoztatásával és kizárásával kapcsolatos iratok. BM III/I-3.

1987 1989 Mo. Budapest

Bt-2926/2 "Bohémia" H-66860 1988-1989 "Bohémia" fedőnevű titkos megbízott, a Külügyi Intézet történésze és a 

Magyarságkutató Csoport munkatársa 1988-ban Soros-ösztöndíjjal Angliába utazott. 

Erre az időre a BM III/I-3. osztálya átvette foglalkoztatásra a BM III/II-12. osztályától. 

Tartótisztje szerint értékelhető információt nem adott.

1988.06.13 1989.09.07 Mo., Nagy-

Britannia, Olaszo.

Firenze, 

Glasgow, 

London

486. Bt-2928/2 "Bonda Géza" Z-2346 1983-1989 "Bonda Géza" fedőnevű titkos munkatárs foglalkoztatásával kapcsolatos iratok. BM III/II-

10., III/I-11. és III/I-3. "Bonda Géza" 1954-59, illetve 1962-66  között Dániában, majd 

1973-tól 1978-ig Finnországban, végül 1983-tól 1987-ig Londonban volt hivatalos 

kiküldetésben. Hazatérése után, 1987-től a III/II-12. osztálya foglalkoztatta.

1983 1989 Mo., Nagy-

Britannia,  

Finnország

Bt-2931/1 "Leinpold" H-60897/1 1975-1989 Az ügynököt  a BM III/II foglalkoztatta "Sajó" fedőnéven. 1975 1989 Mo., Fro. Szentes, 

Szeged

Bt-2931/2 "Leinpold" H-60897/2 1984-1989 Az ügynököt előbb a BM III/II foglalkoztatta "Sajó" fedőnéven, majd franciaországi 

munkája idején a III/I. "Leinpold" fedőnéven.

1984 1989 Mo., Fro.

Bt-2933/1 "Bányászdi" H-67804 1981-1984 "Bányászdi" fedőnevű titkos munkatárs foglalkoztatásával kapcsolatos iratok. 

"Bányász", illetve "Bányászdi" fedőnevű titkos munkatárs, majd ügynök 1951-től 1956-

ig Stockholmban attasé, 1959 és 1962 között ugyanott II. osztályú titkár volt. 1968-72-

ig, illetve 1976-tól 1980-ig Oslóban  titkárként, majd tanácsosként működött. 1980-tól a 

Külügyminisztérium Protokoll Főosztály Rendezvényi Osztályának vezetője volt. 1984-

ben ismét Oslóba helyezték. 1951-ben szervezték be. Külföldön a BM III/I-11., a III/I-3. 

osztályai, Magyarországon a III/II-10. osztálya foglalkoztatta.

1982 1989 Mo., Norvégia, 

Svédo. 
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Bt-2933/2 "Bányászdi" 10-69100 1957-1988 "Bányász", majd "Bányászdi" fn. tm. foglalkoztatásával és kizárásával kapcsolatos 

iratok.  "Bányász", illetve "Bányászdi" fedőnevű tmt., majd ügynök 1951-től 1956-ig 

Stockholmban attasé,  1959 és 1962 között szintén ott II. o. titkár volt. 1968-72-ig, 

illetve 1976-tól 1980-ig Oslóban  titkárként, majd tanácsosként működött. 1980-tól a 

Külügyminisztérium Protokoll Főosztály Rendezvényi Osztályának vezetője volt. 1984-

ben ismét Oslóba helyezték. 1951-ben szervezte be az ÁVH VIII. osztálya. 1959-től 

1962-ig a BM II/3. osztály foglalkoztatta. 1963 és 1966 között pihentették, majd 1968-

ban, amikor ismét Oslóba helyezték, a BM III/I-2-f alosztálya, majd a III/I-11. osztály 

tartotta. Ezt követően Magyarországon a BM III/II-10. osztálya foglalkoztatta, 1976-tól 

1980-ig Oslóban a BM III/I-11. osztálya, végül 1984-től 1988-ig a BM III/I-3. osztálya.  A 

dosszié "Bányász", illetve "Bányászdi" 1951-től 1988-ig tartó állambiztonsági 

pályafutásáról ad képet.

1970 1989 Mo., Norvégia, 

Svédo. 

Bt-2934 "Dobl" Z-4144 1986-1989 "Dobl" fedőnevű titkos munkatárs beszervezésével, foglalkoztatásával és kizárásával 

kapcsolatos iratok. "Dobl" 1984-től az Marx Károly Kközgazdaságtudományi Egyetem, 

1986-tól a bécsi Wirtschaftsuniversität hallgatója volt. Bár formálisan csak 1988-ban 

szervezte be a BM III/I-3. osztálya, már 1986-tól jelentéseket adott, amelyek 

megtalálhatóak a dossziéban. 1989-ben dekonspiráció és köztörvényes bűncselekmény 

gyanúja miatt kizárták a hálózatból. BM III/I-10., III/I-3.

1988 1989 Ausztria, Mo. Bécs

487. Bt-2935 "Szercsényi" Z-4165 1988-1989 "Szekszárdi", majd "Szercsényi" fedőnevű titkos munkatárs beszervezésével, 

foglalkoztatásával és kizárásával kapcsolatos iratok. BM III/I-3.

1988 1989 Ausztria, Mo.

Bt-2942/1 "Szentendrey" Z-874/1 1964-1969 Az ügynököt előbb "Pünkösdi", majd "Szentendrey" néven foglalkoztatta a hírszerzés, 

elsősorban német vonalon. 1969-ben pihentették.

1972 1989 Mo., NSZK

Bt-2942/2 "Szentendrey" Z-874/2 1972-1989 Az ügynököt előbb "Pünkösdi", majd "Szentendrey" néven foglalkoztatta a hírszerzés, 

elsősorban német vonalon. 1972 és 1976 között újra foglalkoztatták, 1989-ben zárták ki 

a hálózatból

1972 1989 Mo., NSZK

488. Bt-2946 "Bajnóczi" Z-1638 1970-1989 "Bajnóczit" 1970-től kezdve K-ellenőrzés alatt tartotta a Csongrád Megyei 

Rendőrfőkapitányság III/I. alosztálya, mert a Gabonatermesztési Kutató Intézet 

tudományos munkatársaként sokat járt külföldi konferenciákon, tanulmányutakon. 

Tippként foglalkoztak vele; külföldi útjairól - leginkább az USÁ-ban ösztöndíjasként 

eltöltött év alatt - beszámolt, a formális beszervezést azonban elutasította.

1970 1989 Amerikai Egyesült 

Államok, 

Olaszország

Bt-2964 "Halter" Z-3142 1981-1989 

(1990)

"Halter" fedőnevű ügynök beszervezésével és foglalkoztatásával kapcsolatos iratok. 

Borsod Megyei Rendőrfőkapitányság III/I. alosztály, BM III/I-5.

1981 1990 Mo.

Bt-2973 "Fürkész" Z-4246 1989 "Fürkész" fedőnevű F-(fizetővendégszolgálati) lakás iratai. (Bp. II. Frankel Leo u. 106.) 1989 1990 Mo. Budapest

Bt-2975 "Luca" Z-3657 1983-1989 "Luca" fedőnevű K-lakás iratai. (Bp. XIII. Katona József u. 24.) 1984 1990 Mo. Budapest

489. Bt-2976 "Borhidi" Z-3925 1986-1988 "Borhidi" fedőnevű titkos megbízott beszervezésével és foglalkoztatásával kapcsolatos 

iratok. ("Borhidi" testvére, "Jakobsen" fedőnevű beszervezési jelölt ügyét lásd még Bt-

2977.) Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság III/I. alosztály.

1986 1990 Mo., Svájc Pécs

Bt-2977 "Jakobsen" Z-4113 1984-1989 "Jakobsen" fedőnevű beszervezési jelölt iratai. (Lásd még Bt-2976.) Baranya Megyei 

Rendőrfőkapitányság III/I. alosztály.

1987 1990 Mo., Svájc

Bt-2989/1 "Badár" H-65890 1979-1986 "Budai" (később "Badár") fedőnevű titkos megbízott beszervezésével és 

foglalkoztatásával kapcsolatos iratok. Komárom  II/II. Osztálya, BM III/I-2. Osztály

1980 1990 (1992) Ausztria, Mo., 

Svájc, NSZK
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Bt-2989/2 "Badár" H-65890 1986-1989  

(1992)

"Budai" (később "Badár") fedőnevű titkos megbízott beszervezésével (1980) és 

foglalkoztatásával kapcsolatos iratok. Budai bányamérnökként a Tatabányai Szénbánya 

Vállalatnál dolgozott, majd 1986-ban az NSZK-ba került, kiküldetésbe. Komárom 

Megyei Rendőrfőkapitányság II/II. osztálya, BM III/I-2.

1986 1990 (1992) Ausztria, Mo., 

Svájc, NSZK

Bt-2990/1 "Csőke" Z-4032 1987-1989; 

1990

"Csőke" fedőnevű titkos megbízott beszervezésével kapcsolatos iratok. Pest Megyei 

Rendőrfőkapitányság III/I  osztálya, BM III/I-2.

1987 1990 (1992) Mo., NSZK

Bt-2991/1 "Ádor" 38-H-60907 1975-1984 "Almádi", majd "Ádor" fedőnevű titkos megbízott a Lampart-ZIM salgótarjáni 

gyáregységének osztályvezetőjeként sokat járt az NSZK-ban. A Nógrád Megyei 

Rendőrfőkapitányság III/II. osztálya 1975-ben szervezte be. 1982-ben kizárták, mert 

felvették az MSZMP-be, ezután társadalmi kapcsolatként foglalkoztatták tovább. 

1975 1990 (1992) Mo., NSZK Salgótarján

Bt-2991/2 "Ádor" H-60907 1985-1989 "Almádi", majd "Ádor" fedőnevű titkos megbízott a Lampart-ZIM salgótarjáni 

gyáregységének osztályvezetőjeként sokat járt az NSZK-ban. A Nógrád megyei Rendőr-

főkapitányság III/II. Osztálya 1975-ben szervezte be. 1982-ben kizárták, mert felvették 

az MSZMP-be, és társadalmi kapcsolatként foglalkoztatták tovább. 1983-ban újra 

felvették vele a kapcsolatot, mert vállalata kilátásba helyezte NSZK-ba helyezését 5 

évre. Ez végül meghiúsult, de 1985-től 1990-ig egyéni munkavállalóként dolgozott az 

NSZK-ban.

1985 1990 (1992) Mo., NSZK Salgótarján

490. Bt-2992/1 "Few" H-58958 1972-1988 "Pataki Béla" fedőnevű informátort, később "Few" fedőnevű titkos megbízottat a 

Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság III/II. osztálya szervezte be. 1973-ban a 

Jászberényi Hűtőgépgyár mérnökeként 1 évet töltött tanulmányúton Svájcban.

1972 1990 (1992) Svájc, NSZK Jászberény

Bt-2992/2 "Few" H-58958 1987-1989 

(1990-1992)

"Pataki Béla" fedőnevű informátort, később "Few" fedőnevű titkos megbízottat a 

Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság III/II. osztálya szervezte be. 1973-ban a 

Jászberényi Hűtőgépgyár mérnökeként 1 évet töltött tanulmányúton Svájcban, majd 

1986-tól 4 évre az NSZK-ba küldték.

1987 1990 (1992) NSZK

Bt-2995 "Homolai" Z-3996 1987-1989  

(1990)

"HomolaiI" fedőnevű titkos megbízott beszervezésével és foglalkoztatásával 

kapcsolatos iratok. A titkos megbízott az NSZK-ban, a kereskedelmi kirendeltségen 

dolgozott gondnokként. BM III/I-2.

1987 1990 (1992) Mo., NSZK

Bt-2996/1 "Kőszegi Frigyes" H-63060 1974; 1977-

1986

"Kőszegi Frigyes" fedőnevű titkos megbízottat 1977-ben szervezte be a BM III/II-6-b 

alosztálya. Munkaköréből adódóan többször járt külföldön, majd 1986-ban tartósan 

Svájcba helyezték.

1977 1990 (1992) Svájc

Bt-2996/2 "Kőszegi Frigyes" H-63060 1986-1989 

(1990-1992)

"Kőszegi Frigyes" fedőnevű titkos megbízottat 1977-ben szervezte be a BM III/II-6-b 

alosztálya. Munkaköréből adódóan (a MÁV Vezérigazgatóság Külkereskedelmi 

Főosztályának munkatársa volt) többször járt külföldön, majd 1986-ban tartósan 

Svájcba helyezték. 1990-ben tért haza.

1986 1990 (1992) Svájc

Bt-2997/1 "Árpási" H-75196 1986-1989 A Győr-Sopron Megyei Rendőrfőkapitányság III/II-a alosztálya "Árpási" fedőnevű jelöltet 

"Bánki" néven szervezte be hazafias alapon, titkos megbízottnak.

1989 1990 (1992) Líbia, Mo., Szíria

Bt-2997/2 "Árpási" H-75196 1989 "Bánki", illetve "Árpási" fedőnevű titkos megbízott foglalkoztatásával kapcsolatos iratok. 

BM III/I-2.

1989 1990 (1992) Líbia, Mo.

491. Bt-3000/1 "Pirák" Z-41312 1988-1989 

(1990)

A titkos megbízott külkereskedőként tartós kiküldetésben Algériában dolgozott. BM III/I-

2.

1988 1990 (1992) Algéria

Bt-3001/1 "Jenei" Z-4171 1988 (1990) "Jenei" fedőnevű titkos megbízott beszervezésével, foglalkoztatásával és kilépésével 

kapcsolatos iratok. A titkos megbízott a Metalimpex irodavezetőjeként Iránban 

dolgozott. BM III/I-2.

1988 1990 (1992)

Bt-3002 "Kemp" Z-2884 1979-1989 

(1992-1997)

"Kemp" fedőnevű titkos megbízott, Algirban, a MAHART kirendeltségén dolgozott. 1979 1990 (1997) Algéria, Mo.
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Bt-3004/1 "Czibor" H-70355 1980-1987 "Czibor" fedőnevű titkos megbízott hivatalsegédként a djakartai Magyar 

Nagykövetségen dolgozott, majd hazatérése után a BM III/II. foglalkoztatta.

1980 1990 (1992) Mo.

Bt-3004/2 "Czibor" Z-2954 1979-1990 

(1992)

 "Czibor" fedőnevű titkos megbízott az iszlamabádi Magyar Nagykövetségen dolgozott. 

Előzmény: Bt-3004/1 (H-70355/1)

1987 1990 (1992) Pakisztán

Bt-3005/1 "Torjai" Z-42439* 1989 "Torjai" fedőnevű titkos megbízott beszervezésével és foglalkoztatásával kapcsolatos 

iratok. Borsod Megyei Rendőrfőkapitányság III/I. alosztály, BM III/I-2.

1989 1990 (1992) Líbia, Mo.

Bt-3006/1 "Örlős" Z-2621 1975-1989 "Örlős" fedőnevű titkos megbízott gépészmérnökként Líbiában dolgozott kiküldetésben. 1977 1990 (1992) Líbia, Mo.

492. Bt-3007/1 "Jóházy" Z-4084 1987-1989 

(1990-1992)

"Johanna", majd "Jóházy" fedőnevű titkos megbízott beszervezésével és 

foglalkoztatásával kapcsolatos iratok. Borsod Megyei Rendőrfőkapitányság III/I. 

alosztály.

1987 1990 (1992) Líbia, Mo.

Bt-3008/1 "Budagyöngye" Z-2983 1980-1989; 

(1992)

"Budagyöngye" fedőnevű K-lakással (Budapest, IX. kerület, Szamuely utca 15.) 

kapcsolatos iratok. BM III/I-2.

1980 1990 (1992) Mo. Budapest

Bt-3008/2 "Budagyöngye" Z-2983 1984-1989 

(1990)

"Budagyöngye" fedőnevű K-lakással (Budapest, IX. kerület, Szamuely utca 15.) 

kapcsolatos iratok. BM III/I-2.

1990 1990 (1992) Mo. Budapest

493. Bt-3010/1 "Kapcsos" H-69087 1983-1987 "Kapcsos" fedőnevű titkos megbízott beszervezésével és foglalkoztatásával 

kapcsolatos iratok. 

"Kapcsos" 1980 óta a BM III/I-5. osztályának hálózaton kívüli kapcsolata volt. 

Formálisan 1983-ban szervezte be a BM III/II-6. osztálya. 1977 és 1982 között 

Algériában dolgozott. A Hunicoop Ipari Kooperációs Külkereskedelmi Iroda ITT-

képviselőjeként dolgozó "Kapcsos" feladata a Magyarországra utazó ITT-szakemberek 

ellenőrzése volt.1986-tól ismét Algériában dolgozott, ekkor a BM III/I-2. osztálya 

foglalkoztatta

1983 1990 (1992) Algéria, Mo.

Bt-3010/2 "Kapcsos" H-69087 1986-1989 

(1990)

"Kapcsos" fedőnevű titkos megbízott beszervezésével és foglalkoztatásával 

kapcsolatos iratok.

"Kapcsos" 1980 óta a BM III/I-5. osztályának hálózaton kívüli kapcsolata volt. 

Formálisan 1983-ban szervezte be a BM III/II-6. osztálya. 1977 és 1982 között 

Algériában dolgozott. A Hunicoop Ipari Kooperációs Külkereskedelmi Iroda ITT-

képviselőjeként dolgozó "Kapcsos" feladata a Magyarországra utazó ITT-szakemberek 

ellenőrzése volt. 1986-tól ismét Algériában dolgozott, ekkor a BM III/I-2. osztálya 

foglalkoztatta. 

1987 1990 (1992) Algéria

Bt-3012/1 "Mizsei" H-70917 1980-1986 "Gazdász" fedőnevű jelölt, majd "Mátrai" fedőnevű titkos megbízott beszervezésének és 

foglalkoztatásának iratai. "Mátrait" 1984-ben munkahelye, a Komplex Külkereskedelmi 

Vállalat tartós külszolgálatra az NSZK-ba helyezte. BM III/II-7-a, III/II-8-a és III/I-2.

1986 1990 (1992) Mo., NDK, NSZK

Bt-3012/2 "Mizsei" H-70917 1986-1989 

(1990)

"Mátrai" fedőnevű titkos megbízottat 1984-ben munkahelye, a Komplex 

Külkereskedelmi Vállalat tartós külszolgálatra az NSZK-ba helyezte. 1984-ben 

szervezte be a BM III/II-8-a alosztálya. 1986-tól a BM III/I-2. osztálya foglalkoztatta 

"Mizsei" fedőnéven.

1986 1990 (1992) NSZK

Bt-3013/1 "Anker" Z-4073 1986-1989 "Anker" fedőnevű titkos munkatárs beszervezésével és foglalkoztatásával kapcsolatos 

iratok. "Anker" a VBKM Elektronikai Gyár kiküldöttjeként  Kuvaitban dolgozott. BM III/I-

2.

1987 1990 (1992) Mo.

Bt-3018/1 "Itier" Z-2734 1974-1988 "Itier" fedőnevű titkos munkatárs Bécsben, majd Budapesten, ENSZ alkalmazottként 

dolgozott.

1978 1990 (1992) Ausztria, Mo.

494. Bt-3030 "Alsid" Z-4289 1989 (1990) Egy bécsben élő amerikai diplomata és egy osztrák színész ügyében keletkezett iratok. 

BM III/I-2.

1990 1990 (1992) USA, Ausztria, 
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Bt-3038/1 "Gilles" Z-3638 1984-1986 

(1990)

A "Gilles" fedőnevű beszervezési jelölt, egy Etiópiában élő indiai állampolgár, az ENSZ 

Afrikai Gazdasági Bizottságának alkalmazottja volt. 1981 óta foglakozott 

beszervezésével a BM III/I-11. osztálya. Olyan jelentéseket, dokumentumokat adott a 

magyar állambiztonsági szerveknek, amelyekről legális csatornákon keresztül is 

információt szerezhettek. Hivatalos beszervezése ezért végül nem történt meg. 

1984 1990 (1992) India

Bt-3039/1 "Daudon" Z-2941 1980-1989 

(1990)

"Daudon" fedőnevű beszervezési jelölttel kapcsolatos iratok. A ghánai állampolgárságú 

"Daudon" 1980-ban Budapesten tanult a Nemzetközi Újságíró Szervezet iskolájában. A 

BM III/I-11. osztálya beszervezési jelöltként tanulmányozta, hivatalos beszervezésére 

azonban nem került sor. BM III/I-11.

1980 1990 (1992) Ghána

Bt-3043/1 "Nádas" Z-2182 1974-1989 

(1992)                                                          

"Nádas" fedőnevű titkos megbízott Bécsben, majd Kölnben, az IBUSZ irodájában 

dolgozott.

1974 1990 (1992) Ausztria, Mo., 

NSZK

495. Bt-3048 "Szerző" Z-4118 1988-1989 

(1991-1993)

"Szerző" fedőnevű K-lakással (Bp. XI. Kosztolányi Dezső tér 8.) kapcsolatos iratok. 1988 1990 (1993) Mo. Budapest

Bt-3058 "Vass" Z-2350 1975-1987 

(1992-1993)

"Vass" fedőnevű titkos munkatárs Genfben, a magyar ENSZ Missziónál dolgozott. 1975 1990 (1993) Mo., Svájc

Bt-3060 "Sasson" Z-2915 1974-1987 "Sasson" fedőnevű titkos munkatárs kiküldetésben Genfben dolgozott. 1979 1990 (1993) Mo., Svájc

Bt-3063/1 "Valker" Z-3511 1983-1988 "Valner" fedőnevű titkos munkatárs 1983-ban a SZÖVOSZ kiküldöttjeként Szíriában 

dolgozott egy évig kereskedelmi titkárként, 1984-től pedig Genfben a Szövetkezetek 

Nemzetközi Szövetségénél dolgozott. 1983-ban szervezte be a BM III/I-11. osztálya. 

1983 1990 (1993) Mo., Svájc

496. Bt-3067 "Mynott" Z-3953 1986-1988 "Mynott" fedőnevű titkos munkatárs 1985-től 1987-ig a LABATEC svájci-magyar vállalat 

igazgatójaként Genfben dolgozott. A BM III/I-1. osztálya szervezte be 1986-ban. 

1986 1990 (1993) Mo., Svájc

Bt-3069 "Amby" Z-3724 1984-1989 

(1990)

A BM III/I-3. osztálya 1984-ben szervezte be "Ambyt", a Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetem IV. éves nemzetközi szakos hallgatóját. A titkos 

munkatárs 1986 szeptemberében kezdte meg egy éves ösztöndíját a John Hopkins 

University Bologna Centerben. Hazatérése után külügyi területen dolgozott, széleskörű 

amerikai kapcsolatokkal rendelkezett. Tagja volt a magyar kulturális küldöttségnek az 

1988-as szöuli olimpián. 1988-ban átadták a BM III/I-1. osztályának.

1984 1990 (1993) USA, Mo., 

Olaszo.

Budapest, 

Bologna, 

Róma

Bt-3075 "Modlock" Z-3917 1983-1987 "Modlock" fedőnevű beszervezési jelölttel kapcsolatos iratok. BM III/I-1., BRFK III/II-c. 1986 1990 (1993) USA, Mo.

Bt-3076 "Voisin" Z-3894 1979-1987 "Baffrey", majd "Voisin" fedőneű beszervezési jelölttel kapcsolatos iratok.

"Baffrey", ill. "Voisin" 1946-ban hagyta el az országot és az USA-ban szerzett 

állampolgárságot. Az ENSZ alkalmazottja lett, majd az UNIDO főigazgató-helyettese 

volt Bécsben. 1979-től beszervezési jelöltként tanulmányozta  a BM III/I-1. osztálya. Bár 

kapcsolatban állt a magyar állambiztonsági szervekkel, hivatalosan nem szervezték be.

1986 1990 (1993) USA, Ausztria, 

Mo.
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Bt-3078 "Gátvölgyi" Z-3377 1981-1989 "Gátvölgyi" fedőnevű titkos munkatárs beszervezésével és foglalkoztatásával 

kapcsolatos iratok.

"Gátvölgyi" 1965 és 1967 között a BM alkalmazottja volt, később a NIKEX-nél, majd a 

Külkereskedelmi Minisztériumban dolgozott külkereskedőként. 1984-ben tért haza 

Kairóból, ahol a kereskedelmi kirendeltség I. titkára volt.  1982-ben a BM III/I-11. 

osztálya szervezte be. Hazatérése után a BM III/I-1. osztálya foglalkoztatta. A 

dossziéban található utolsó jelentése 1989. december 18-án kelt. 

A dossziéból Gátvölgyi azonosító adatait több helyen kitörölték. A dossziéban található 

"Gátvölgyi" tanulmánya (A japán idegenforgalom magyarországi fellendítéséről).

1982 1990 (1993) Mo., Egyiptom

497. Bt-3080 "Gajda" Z-2999 1980-1986 "Gajda" fedőnevű titkos megbízott beszervezésével és foglalkoztatásával kapcsolatos 

iratok. A londoni magyar követségen számvevőként dolgozott. BM III/I-2.

1980 1990 (1993) Mo., Nagy-

Britannia, 

Bt-3081 "Crook" Z-2740 1978-1989 "Crook" fedőnevű operatív társadalmi kapcsolat követségeken gépkocsivezetőként 

dolgozott.

1978 1990 (1993) Ausztrália, Mo., 

NSZK

Bt-3086/1 "Ambróczy" H-72742 1981-1987 "Rajkai", később (a dosszié 2. kötetében) "Ambróczy" fedőnevű titkos megbízott  

beszervezésével és foglalkoztatásával kapcsolatos iratok. 

A titkos megbízott a MAHART hajóskapitánya volt.

BM III/I-2.

1986 1990 (1993) Ausztria, Mo.

Bt-3086/2 "Ambróczy" H-72742 1987-1989 "Ambróczy", korábban (a dosszié 1. kötetében) "Rajkai" fedőnevű titkos megbízott, a 

MAHART hajóskapitányának beszervezésével és foglalkoztatásával kapcsolatos iratok. 

BM III/I-2.

1987 1990 (1993) Ausztria

Bt-3088/1 "Banet" H-59458/1 1973-1980 "Bátor Ferenc", majd "Banet" fedőnevű titkos munkatárs külföldi követségeken 

gépkocsivezetőként dolgozott.

1973 1990 (1993) Mo., Hollandia, 

NSZK

Bt-3088/2 "Banet" H-59458/2 1973-1989 "Bátor Ferenc", majd "Banet" fedőnevű titkos munkatárs külföldi követségeken 

gépkocsivezetőként dolgozott.

1987 1990 (1993) Mo., NSZK

498. Bt-3098/1 "Nyári László" H-62643 1977-1987 "Nyári László" fedőnevű titkos megbízott beszervezésével és foglalkoztatásával 

kapcsolatos iratok. A titkos megbízott a Hungarocamion milánói és párizsi 

kirendeltségén dolgozott. BM III/I-2.

1978 1990 (1994) Mo., Olaszo. Fro., 

Bt-3098/2 "Nyári László" H-62643 1978-1989 

(1990)

"Nyári László" fedőnevű titkos megbízott beszervezésével és foglalkoztatásával 

kapcsolatos iratok. A titkos megbízott a Hungarocamion milánói és párizsi 

kirendeltségén dolgozott.  BM III/I-2.

1978 1990 (1994) Olaszo. Fro., 

Bt-3099 "Csitári" Z-2028 1972-1989 

(1990-1994)

"Csitári" fedőnevű titkos munkatárs külföldi követségeken dolgozott. 1972 1990 (1994) Olaszo. Fro., 

Bt-3106 "Pálhalmi" Z-2881 1979-1988 "Pálhalmi" fedőnevű titkos munkatárs külföldi követségeken dolgozott. 1979 1990 (1994) Ausztrália, Mo., 

India, Jugoszlávia

Bt-3107 "Cassini" Z-2818 1979-1987 "Cassini" fedőnevű titkos munkatársat 1979-ben szervezte be a BM III/I-4. osztálya. 

1977-től 1981-ig az isztambuli főkonzulátuson teljesített szolgálatot. 1986-ban Pekingbe 

helyezték.

1979 1990 (1993) Törökország

499. Bt-3109/1 "Bacsói" H-70706,   Z-

2982

1979-1986 "Bacsói" fedőnevű titkos megbízottat 1979-ben szervezte be a BM III/I-11. osztálya. Az 

Egyesült Izzó mérnökeként egy lámpagyár építésének vezetője volt Indonéziában 1979 

és 1982 között. Hazatérése után a BM III/II-6-a alosztálya foglalkoztatta, majd 1986-tól 

1988-ig tartó tanzániai kiküldetése során a BM III/I-2. osztálya. Hálózatból va kizárására 

nincsen adat.

1980 1990 (1994) Indonézia, 

Tanzánia, 

Magyarország
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Bt-3109/2 "Bacsói" H-70706 1986-1988 "Bacsói" fedőnevű titkos megbízottat 1979-ben szervezte be a BM III/I-11. osztálya. Az 

Egyesült Izzó mérnökeként egy lámpagyár építésének vezetője volt Indonéziában 1979 

és 1982 között. Hazatérése után a BM III/II-6-a alosztálya foglalkoztatta, majd 1986-tól 

1988-ig tartó tanzániai kiküldetése során a BM III/I-2. osztálya. Hálózatból va kizárására 

nincsen adat.

1986 1988 Tanzánia

Bt-3110 "Simár" Z-2710 1978-1988 "Simár" fedőnevű levélcímtulajdonos, a munkásőrség alapító tagjának anyaga. 1978 1990 (1994) Magyarország Budapest

Bt-3111/1 "Taub" (Taylor) H-70552 1984-1985 "Taylor Gábor" fedőnevű titkos megbízottat 1984-ben szervezte be a Borsod Megyei 

Rendőrfőkapitányság III/II. osztálya. A Miskolci Vasipari Szövetkezet üzemvezető 

mérnökeként 1985-től Tanzániában dolgozott, ekkor a BM III/I-2. osztálya foglakoztatta. 

A dossziéban "Taylorra", illetve "Taylor Gáborra" (korábban még "Családos" fedőnéven 

nyilvántartott titkos megbízotti jelöltre) vonatkozó környezettanulmányok, illetve K-

ellenőrzés és 3/a rendszabály során keletkezett anyagok értékeléséről és személyes 

megismeréséről szóló jelentések, valamint beszervezésési nyilatkozata, és kiképzési 

terve taláhatók.

1984 1990 (1994) Magyarország Miskolc

Bt-3111/2 "Taub" H-70552 1984-1989 "Taylor Gábor" fedőnevű titkos megbízottat 1984-ben szervezte be a Borsod Megyei 

Rendőrfőkapitányság III/II. osztálya. A Miskolci Vasipari Szövetkezet üzemvezető 

mérnökeként 1985-től Tanzániában dolgozott, ekkor a BM III/I-2. osztálya foglalkoztatta. 

A dossziéban a vele folytatott találkozókról, illetve tevékenységéről szóló, a BM III/I-2. 

osztálya által készített jelentések, "Taylor" jelentései, leveleinek másolatai találhatók. 

Hálózatból való kizárására nincsen adat.

1985 1990 (1994) Tanzánia

Bt-3112 "Polka" Z-4026 1986-1989 A "Polka" fedőnevű, Japánban dolgozó hálózati személy iratai. 1987 1990 (1994) Mo.

500. Bt-3114/2 "Kemery" H-64296/2 1978-1989 "Kemery" fedőnevű titkos megbízottat a BM III/II. szervezte be "Béla" fedőnéven, majd 

a Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság III/I. alosztálya foglalkoztatta. Az ügynök egy 

székesfehérvári építőipari cégnél dolgozott, és rendszeresen járt külföldi kiküldetésre.

1985 1990 (1994) Magyarország

Bt-3116/2 "Barócsi" H-69593 1988-1989 "Barócsi", korábban "Balla" fedőnevű titkos megbízott iratai. 1989 1990 (1994) USA, Mo.

Bt-3129/1 "Bonvini" Z-2588 1977-1989 

(1990-1994)

"Bonvini" fedőnevű titkos munkatársat 1977-ben szervezte be a BM III/I-11. osztálya. 

1978-tól 1983-ig Bécsben teljesített szolgálatot. 1984-ben egy hónapot Tripoliban töltött. 

1989-ben ismét Bécsbe helyezték.

1977 1990 (1994) Ausztria, Líbia 

Bt-3148/1 "Ladies" Z-4313/1 1973-1983 A Műveleti Igazgatóság Terrorfelderítő Osztályának dossziéja, amely tartalmazza a 

BRFK "Pillangó" fedőnevű ügynöki dossziéját. 

1991 1990 (1995) Mo.

501. Bt-3153/1 "Termál", 

"Barátságos"

H-60667/1 1975-1980 

(1995)

"Barátságos" fedőnevű T-lakás tulajdonosának iratai. BM Baranya Megyei 

Rendőrfőkapitányság III/II. osztálya.

1980 1990 (1995) Mo. Pécs

Bt-3153/2 "Termál", 

"Barátságos"

H-60667/2 1975-1989 "Termál" fedőnevű T-lakás tulajdonosának iratai. 1981 1990 (1995) Mo. Pécs

Bt-3159 "Szekszárdi" Z-3818 1984-1989 "Szekszárdi" fedőnevű hálózati személy a Hungarocamion londoni kirendeltségén 

dolgozott. A dosszié egy 1989-es betekintést kérő levélben még Bt-2505 sz. alatt 

szerepel. A dosszié címlapján szereplő nyitó és záró évszám (1991, 1995) pontatlan, a 

dossziét 1985-ben nyitották és 1989-ben zárták le. 

1985 1989 Mo., Nagy-

Britannia

Bt-3168 "Rosa" Z-3851 1985-1987 "Rosa" fedőnevű operatív kapcsolat bevonásával és foglalkoztatásával kapcsolatos 

iratok. "Rosa" Olaszországból, a Római Magyar Akadémiáról jelentett.

1985 1990 (1995) Mo., Olaszo.
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Bt-3169 "Garányi" Z-3522 1983-1989 Az Agroimpexnél dolgozó "Garányi" fedőnevű titkos megbízott foglalkoztatásával 

kapcsolatos iratok.

1983 1990 (1995) Algéria, Mo., 

Görögo., NSZK

502. Bt-3170/1 "Takács Lajos" H-56233/1 1970-1987 "Takács Lajos" fedőnevű titkos megbízott a Hungarocamionnál dolgozott, és felváltva 

foglalkoztatta a BM III/I. és a III/II.

1970 1990 (1995) Mo., Olaszo., 

NSZK

Bt-3170/2 "Takács Lajos" H-56233/2 1978-1989 

(1992-1995)

"Takács Lajos" fedőnevű titkos megbízott a Hungarocamionnál dolgozott, és felváltva 

foglalkoztatta a BM III/I. és a III/II. 1987-től Triesztbe helyezték ki.

1978 1990 (1995) Mo., Olaszo., 

NSZK

Bt-3204 "Pearl" Z-4022 1970-1989 A hírszerzéssel 1972 óta kapcsolatban álló "Perl" fedőnevű titkos munkatárs 1987-es 

beszervezésével és foglalkoztatásával kapcsolatos iratok. "Pearl" többek között a Soros 

Alapítvány műszaki területeket felügyelő bíráló bizottságának is a tagja volt.

1987 1990 (1996) Mo.

Bt-3218/2 "Darrin" H-64267 1978-1989 

(1994)

"Tóth Sándor" fedőnevű titkos megbízott, majd "Darrin" fedőnevű célszemély 

külkereskedőként dolgozott, majd disszidált.

1987 1990 (1996) USA, Ausztria, 

Mo.

Bt-3220/1 "Cornélius" H-72439 1975-1986 A Terimpexben dolgozó "Cornélius" fedőnevű titkos megbízottnak a BM III/II. által  

kezdett beszervezésével kapcsolatos iratok.

1986 1990 (1996) Mo.

Bt-3220/2 "Cornélius" H-72439 1986-1989 

(1990)

A New York-ba kihelyezett "Cornélius" fedőnevű titkos megbízott foglalkoztatásával 

kapcsolatos iratok. BM III/I-5.

1986 1990 (1996) USA, 

503. Bt-3233 "Tamoga" Z-3753 1984-1989 "Tamoga" fedőnevű titkos megbízott beszervezésével és foglalkoztatásával kapcsolatos 

iratok.

1985 1990 (1996) Mo., Fro.

Bt-3251 "Fathy" Z-2855 1979-1989 "Fathy" fedőnevű titkos megbízott kereskedelmi tanácsosként dolgozott Párizsban, 

majd Algírban.

1979 1990 (1989) Algéria,  Fro.

Bt-3269/1 "Turbók" H-63329/1 1977-1988 "Tamás", majd "Turbók"  fedőnevű titkos megbízott  Kubában, majd Mexikóban 

dolgozott.

1977 1990 (1996) Kuba, Mo.

Bt-3269/2 "Turbók" H-63329/2 1988-1989 

(1990-1996)

"Tamás", majd "Turbók" fedőnevű titkos megbízott Kubában, majd Mexikóban 

dolgozott.

1988 1990 (1996) Kuba, Mo.

Bt-3271/1 "Lakatos István" H-63808/1 1978 "Lakatos István" fedőnevű titkos megbízott az Egyesült Izzóban dolgozott, és az USA-

ba történt kiküldetése kapcsán szervezték be a hálózatba. A BM III/II 1978-ban adta át 

a III/I-nek.

1978 1990 (1996) USA, Mo.

Bt-3271/2 "Lakatos István" H-63808/2 1978-1989 

(1991-1995)

"Lakatos István" fedőnevű titkos megbízott az Egyesült Izzóban dolgozott, és az USA-

ba történt kiküldetése kapcsán szervezték be a hálózatba.

1978 1990 (1996) USA, Mo.

504. Bt-3275 "Vésztői" Z-4065 1976; 1987 

(1996)

"Vésztői" fedőnevű titkos megbízott beszervezésével és foglalkoztatásával kapcsolatos 

iratok.

1987 1990 (1996) USA

Bt-3338/a "Makepiece" Z-4065 1962-1969 A dosszié számát utólag adták. A dosszié eredeti borítóját, tartalomjegyzékét nem 

kapta meg a levéltár. A dosszié oldalszámozásából így is jól látható, hogy ez egy 

töredék anyag.

1962 1969 Mo., NSZK

Bt-3370 "Rosner" Z-4018 1981-1988; 

1990

A dossziét a Borsod Megyei Rendőrfőkapitányság III/I. alosztálya nyitotta. "Rosner" 

fedőnevű ügynök beszervezésével és foglalkoztatásával kapcsolatos iratok. "Rosner" 

1986-ban a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Kar Kőolaj- és 

Földgázipari Szakának V. éves hallgatója volt.

1987 1990 (1997) Mo., Fro. Miskolc

Bt-3440/3 "Miniatür" Z-2117/3 1973-1989 "Miniatűr" fedőnevű K-lakás (Győr, Vági István út 32.) anyaga. 1983 1990 (1999) Mo. Győr

505. Bt-3481 "Udvar" Z-3103 1981-1984 Az "Udvar" fedőnevű K-lakás (Budapest, XI. kerület, Schönherz Zoltán út 27 II. em. 3.) 

kizárólag a hazautaztatott ügynökök elhelyezésére szolgált. BM III/I-4.

1981.12.31 1990 (1998) Mo. Budapest

Bt-3499/3 "Grund" Z-2096 1980-1981 "Grund" fedőnevű T-lakással (Bp. X. Oltó u. 16.) kapcsolatos iratok. Korábbi (áthúzott) 

száma: Bt-1939/3. BM III/I-11.

1980 1981 Mo. Budapest

Bt-3499/4 "Ultra" Z-2096 1986-1987 

(1997)

"Ultra" fedőnevű T-lakással (Bp. XIII. Röppentyű u. 7.) kapcsolatos iratok. BM III/I-11. 1987 1990 (1999) Mo. Budapest
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506. Bt-3507 "Szonáta" Z-3213 1981-1989 

(1990)

"Szonáta" fedőnevű T-lakással kapcsolatos iratok. BRFK III/I. alosztály. (A dossziéban 

a lakás címe nem található.)

1981 1990 (1999) Mo. Budapest

Bt-3600 "Vegyész" H-67487 1981-1984 

(1990)

"Vegyész" fedőnevű K-lakással (Bp. V. Petőfi Sándor u. 9.) kapcsolatos iratok. BM III/I-

5.

1982 1990 (2001) Mo. Budapest

Bt-3603 "Glóbusz" Z-4269 1967-1989 

(1990-1991)

A dossziéban két budapesti K-lakás iratai találhatók:"Zápor" fedőnéven a II. kerület 

Zivatar u. 11. I/2. sz. alatti (1963-tól K-lakásként működő), illetve "Glóbusz" fedőnéven a 

XI. kerület Móricz Zsigmond körtér 4.  V/4. sz. alatti, (1989-től K-lakásként működő) 

lakások. BM III/I-5.

1988 1990 (2001) Budapest

Bt-3604/1 "Fólia" Z-3387 1982-1989 

(2001)

"Fólia" fedőnevű, 1982-től K-lakásként üzemelő (Mosonmagyaróvár, Marx Károly u. 82. 

III/12.) lakás iratai. Győr-Sopron Megyei Rendőrfőkapitányság III/I. alosztály.

1982 1990 (2001) Mo. Moson-

magyaróvár

507. Bt-3650 "Cselőtei" Z-2776 1978-1986 

(1997; 2003)

"Cselőteit" 1978-ban szervezte be  a BM III/I-2. osztálya levélcím-tulajdonosnak. 

Később átminősítették titkos megbízottá. A Tanninpex Külkereskedelmi Vállalat 

munkatársaként 1979-ben Indiába utazott.

1978 1990 (2001) Magyarország, 

India

Bt-3726/1 "Denoix" Z-1728 1968-1971 BM III/I-7-y. alosztály. "Denoix" író, festő a magyar emigráció tagjaként élt Braziliában. 

Baráti kapcsolatot épített ki az ottani követség munkatársaival, ezért tanulmányozni 

kezdték és felmerült beszervezésének lehetősége. Később Londonba költözött, ott élő 

lányához, tanulmányozását itt is folytatták, közben segítették, hogy regényei 

Magyarországon megjelenhessenek.

1970.11.20 2003.04.25 Brazília,Nagy-

Britannia

Rio de 

Janeiro,Lond

on

Bt-3726/2 "Denoix" Z-1728 1971-1973 BM III/I-7-y. alosztály. "Denoix" író, festő a magyar emigráció tagjaként élt Braziliában. 

Baráti kapcsolatot épített ki az ottani követség munkatársaival, ezért tanulmányozni 

kezdték és felmerült beszervezésének lehetősége. Később Londonba költözött, ott élő 

lányához, tanulmányozását itt is folytatták, közben segítették, hogy regényei 

Magyarországon megjelenhessenek. 1972-ben szervezték be, fő feladata a nyugati 

emigrációról történő információszerzés volt.

1971.12.15 2003.04.25 Magyarország,Au

sztria

Budapest,Bé

cs

508. Bt-3726/3 "Denoix" Z-1728 1973-

1977;1982

BM III/I-7. Osztály. "Denoix" író, festő a magyar emigráció tagjaként élt Braziliában. 

Baráti kapcsolatot épített ki az ottani követség munkatársaival, ezért tanulmányozni 

kezdték és felmerült beszervezésének lehetősége. Később Londonba költözött, ott élő 

lányához, tanulmányozását itt is folytatták, közben segítették, hogy regényei 

Magyarországon megjelenhessenek. 1972-ben szervezték be, fő feladata a nyugati 

emigrációról történő információszerzés volt.

1975.09.09 2003.04.25 Magyarország,Au

sztria

Budapest,Bé

cs

509. Bt-3726/4 "Denoix" Z-1728 1977-

1979;1982

BM III/I-7. Osztály. "Denoix" író, festő a magyar emigráció tagjaként élt Braziliában. 

Baráti kapcsolatot épített ki az ottani követség munkatársaival, ezért tanulmányozni 

kezdték és felmerült beszervezésének lehetősége. Később Londonba költözött, ott élő 

lányához, tanulmányozását itt is folytatták, közben segítették, hogy regényei 

Magyarországon megjelenhessenek. 1972-ben szervezték be, fő feladata a nyugati 

emigrációról történő információszerzés volt.

1977.11.23 2003.04.25 Ausztria Bécs
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Bt-3726/5 "Denoix" Z-1728 1979-1982 BM III/I-7. Osztály. "Denoix" író, festő a magyar emigráció tagjaként élt Braziliában. 

Baráti kapcsolatot épített ki az ottani követség munkatársaival, ezért tanulmányozni 

kezdték és felmerült beszervezésének lehetősége. Később Londonba költözött, ott élő 

lányához, tanulmányozását itt is folytatták, közben segítették, hogy regényei 

Magyarországon megjelenhessenek. 1972-ben szervezték be, fő feladata a nyugati 

emigrációról történő információszerzés volt.

1979.09.10 2003.04.25 Ausztria,Svájc Bécs,Zürich

510. Bt-3726/6 "Denoix" Z-1728 1979-1982 BM III/I-7. Osztály. "Denoix" író, festő a magyar emigráció tagjaként élt Braziliában. 

Baráti kapcsolatot épített ki az ottani követség munkatársaival, ezért tanulmányozni 

kezdték és felmerült beszervezésének lehetősége. Később Londonba költözött, ott élő 

lányához, tanulmányozását itt is folytatták, közben segítették, hogy regényei 

Magyarországon megjelenhessenek. 1972-ben szervezték be, fő feladata a nyugati 

emigrációról történő információszerzés volt.

1979.09.12 2003.04.25 Ausztria,Magyaror

szág,Svájc

Bécs,Budape

st,Zürich

Bt-3726/7 "Denoix" Z-1728 1981-1984 BM III/I-7. Osztály. "Denoix" író, festő a magyar emigráció tagjaként élt Braziliában. 

Baráti kapcsolatot épített ki az ottani követség munkatársaival, ezért tanulmányozni 

kezdték és felmerült beszervezésének lehetősége. Később Londonba költözött, ott élő 

lányához, tanulmányozását itt is folytatták, közben segítették, hogy regényei 

Magyarországon megjelenhessenek. 1972-ben szervezték be, fő feladata a nyugati 

emigrációról történő információszerzés volt.

1981.09.30 2003.04.25 Ausztria,Hollandia

,Belgium,Magyaro

rszág

Bécs,Hága,Br

üsszel,Budap

est

511. Bt-3726/8 "Denoix" Z-1728 1981-1988 BM III/I-7. Osztály. "Denoix" író, festő a magyar emigráció tagjaként élt Braziliában. 

Baráti kapcsolatot épített ki az ottani követség munkatársaival, ezért tanulmányozni 

kezdték és felmerült beszervezésének lehetősége. Később Londonba költözött, ott élő 

lányához, tanulmányozását itt is folytatták, közben segítették, hogy regényei 

Magyarországon megjelenhessenek. 1972-ben szervezték be, fő feladata a nyugati 

emigrációról történő információszerzés volt. 1988-ban még foglalkoztatták, kizárásának 

időpontja a dossziéból nem tűnik ki.

1981.09.30 2003.04.25 Magyarország Budapest

Bt-3729 "Kolter" Z-3949 1975-1981; 

1985-1989 

(2003)

A dossziét a Pest megyei Rendőrfőkapitányság III/I. alosztálya nyitotta és "Kolter" 

fedőnevű, kezdetben emigrációban élő, majd rendszeresen hazalátogató ügynök  

beszervezésével, foglalkoztatásával és kizárásával kapcsolatos iratokat tartalmaz.

1986 1990 (2003) Mo., NSZK Baja

512. Bt-3730 "Turista" Z-2499 1976-1985 "Turista" fedőnevű levélcím tulajdonos iratai. 1976 1990 (2003) Mo. Budapest

Bt-3732/1 "Chadwick" Z-3416 1966-1983 A "Chadwick" fedőnéven nyilvántartott beszervezési jelölt 1973-ban Franciaországba 

utazott és nem tért vissza. Később az NSZK-ban telepedett le és Münchenben, a 

Siemens Kutató-Fejlesztő Laboratóriumának munkatársaként dolgozott. A müncheni 

Széchenyi Kör elnöke volt. 1982-től a BM III/I-7. osztálya beszervezési céllal operatív 

ellenőrzés alá vonta. A dossziéban róla szóló ügynöki jelentések, telefonjának 

lehallgatása során az állambiztonsági szervek tudomására jutott információkat 

összefoglaló feljegyzések, "határfigyelőztetésének" (Magyarország területére való 

belépéseinek) anyaga , valamint magánlevelezése és útlevél-ügyeivel kapcsolatos 

iratok találhatók.

1982 1990 (2003) NSZK München
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Bt-3732/2 "Chadwick" Z-3410 1983-1986 A "Chadwick" fedőnéven nyilvántartott beszervezési jelölt 1973-ban Franciaországba 

utazott és nem tért vissza. Később az NSZK-ban telepedett le és Münchenben, a 

Siemens Kutató-Fejlesztő Laboratóriumának munkatársaként dolgozott. A müncheni 

Széchenyi Kör elnöke volt. 1982-től a BM III/I-7. osztálya beszervezési céllal operatív 

ellenőrzés alá vonta. A dossziéban róla szóló ügynöki jelentések, telefonjának 

lehallgatása során az állambiztonsági szervek tudomására jutott információkat 

összefoglaló feljegyzések, "határfigyelőztetésének" (Magyarország területére való 

belépéseinek) anyaga , valamint magánlevelezése és útlevél-ügyeivel kapcsolatos 

iratok találhatók.

1983 1990 (2003) Mo., NSZK München, 

Budapest

513. Bt-3735/1 "Burford" Z-3635 1983-1984 

(1991, 2003)

"Burford" fedőnevű ügynök beszervezésével és foglalkoztatásával kapcsolatos iratok, 

köztük jelentések a németországi és ausztriai magyar emigrációról. BM III/I-7. A 

dosszié a 2003. évi III. tv. 6. § (1) bekezdés alapján zároltatott adatokat is tartalmaz. 

1984 1990 (2003) Mo., NSZK

Bt-3735/2 "Burford" Z-3635 1985-1986 

(1991)

"Burford" fedőnevű ügynök foglalkoztatásával kapcsolatos iratok, az ügynök kiképzési 

terve. A dosszié a 2003. évi III. tv. 6. § (1) bekezdés alapján zároltatott adatokat is 

tartalmaz.

1985 1990 (2003) Mo., NSZK

Bt-3735/3 "Burford" Z-3635 1985-1987 

(1991)

"Burford" fedőnevű ügynök foglalkoztatásával kapcsolatos iratok, köztük jelentések a 

németországi magyar emigrációról és az 1956-os forradalom évfordulójának 

megünnepléséről. A dosszié a 1021/23/Ü. nyt. számon kiadott helyesbítési széljegyzet 

mellékletével együtt kutatható. A dosszié a 2003. évi III. tv. 6. § (1) bekezdés alapján 

zároltatott adatokat is tartalmaz.

1985 1990 (2003) NSZK

514. Bt-3735/4 "Burford" Z-3635 1989 "Burford" fedőnevű ügynök foglalkoztatásával és kizárásával kapcsolatos iratok. A 

dosszié a 2003. évi III. tv. 6. § (1) bekezdés alapján zároltatott adatokat is tartalmaz.

1989 1990 (2003) Mo., NSZK

Bt-3739/1 "Lovász Tibor" H-70578 1984-1986 "Lovász Tibor" fedőnevű titkos megbízott a miskolci Herman Ottó Múzeum restaurátora 

volt és a Borsod Megyei Rendőrfőkapitányság III/III. osztálya  szervezte be 1984-ben. 

Feladata a miskolci értelmiség, valamint a görögországi ismerőseinek ellenőrzése volt. 

(Felesége görög nemzetiségű volt.)  A dossziéban "Lovász Tibor" beszervezését 

megelőző operatív ellenőrzésének (telefonlehallgatások, levélellenőrzések) 

dokumentumai, a róla szóló ügynöki jelentések, beszervezésével kapcsolatos iratok, 

1984-ben tett görögországi útjáról szóló jelentése, valamint  M-dossziéjának 

megsemmisítési jegyzőkönyve található.

1984 1990 (2003) Mo., Görögország Miskolc

Bt-3739/2 "Lovász Tibor" H-70578 1986; 1988 "Lovász Tibor" fedőnevű titkos megbízott a miskolci Herman Ottó Múzeum restaurátora 

volt és a Borsod Megyei Rendőrfőkapitányság III/III. osztálya  szervezte be 1984-ben. 

Feladata a miskolci értelmiség, valamint a görögországi ismerőseinek ellenőrzése volt. 

(Felesége görög nemzetiségű volt.) 1986-ban előkészítették Görögországba telepítését, 

ekkor foglalkoztatását átvette a BM Borsod Megyei Rendőrfőkapitányság III/I. osztálya.

1986 1990 (2003) Mo., Görögország Miskolc

Bt-3741/1 "Kohinoor" H-68927 1983; 1985 "Mátyás" fedőnevű fogdaügynököt 1980-ban tiltott határátlépés vádjával 6 hónapra 

ítélték. 1983-ban üzérkedés vádjával 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélték. 1983-ban 

szervezte be a BM III/I-d. alosztálya. 1983. július 1-én 1/3-os feltételes kedvezménnyel 

szabadult és a hálózatból kizárták.

1983 1990 (2003) Mo. Budapest
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Bt-3741/2 "Kohinoor" H-68927 1986-1989 "Mátyás" fedőnevű fogdaügynököt 1980-ban tiltott határátlépés vádjával 6 hónapra 

ítélték. 1983-ban üzérkedés vádjával 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélték. 1983-ban 

szervezte be a BM III/I-D. Alosztály. 1983. július 1-én 1/3-os feltételes kedvezménnyel 

szabadult. A hálózatból kizárták. 1987-ben a BM ORFK I-2. Osztálya foglalkoztatta 

"Brill" fedőnéven, majd átvette a BM III/I-7. Osztály. Feladata magyar származású, 

külföldön élő hitelkártyacsalók és más bűnözők ellenőrzése volt. 

1988 1990 (2003) Ausztria, Mo., 

Izrael

515. Bt-3741/2 

melléklete 

1. kötet

"Brill" 1049-650-9  

H-68927

1983-1985 "Brill" fedőnevű titkos munkatárs jelentései köztörvényes bűnügyekről. 1983 1985 Ausztria, Mo.

Bt-3741/2 

melléklete 

2. kötet

"Brill" 1049-650-9, 

H-68927

1983-1987 "Brill" fedőnevű titkos munkatárs beszervezésével és foglalkoztatásával kapcsolatos 

iratok, valamint "Brill" jelentései köztörvényes bűncselekményekről.

1983 1987 Ausztria, Mo.

516. Bt-3772/1 "Sztoján" Z-2802 1978-1984 "Sztoján" fedőnevű titkos munkatárs ösztöndíjasként volt Párizsban, ennek kapcsán 

szervezték be.

1979 1990 (2003) Mo., Fro.

Bt-3815 "Signone" Z-3639 1984-1986  "Signone" fedőnevű beszervezési jelölttel kapcsolatos iratok. BM III/I-1. 1984 1990 (2004) Mo., Fro.

Bt-3820 "Barokk" Z-3761 1976; 1986-

1989 (1990)

"Barokk" fedőnevű K-villával kapcsolatos iratok. 1985 1990 (2004) Mo. Budapest

Sz. n. "Rufus" Z-4013 1987-1989 1987-ben a BM III/I-3. Osztály nyitotta a dossziét, 1989-ig nem irattározták, ezért 

"archív száma" nincs. A dossziéból több lapot másolatban, anonimizálva adott át az 

Információs Hivatal. "Rufus" a bécsi Karl von Vogelsang Intézet vezetője volt, gyakori 

magyarországi utazásai és jó kapcsolatai a magyar katolikus papsággal hozták a 

hírszerzés látókörébe. Tippszemélyként kezelték, a dossziéban beszervezése nem 

szerepel.

1987 Ausztria, Mo.

Budapest, 2014. március 18.

Készült 4 példányban:

1.sz.pld.: Irattár (CD)

2.sz. pld.: Belső fonddosszié

3.sz.pld.: Kutatóterem

4.sz.pld.: Raktár

3.2.1. Bt-dossziék   (1902) 1945-1990 (2003) 177/177


