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A Belügyminisztériumban az állambiztonsági szervek által megszerzett 

infomációkról mindig is készítettek jelentéseket egyrészt a minisztériumi vezetők, 

másrészt a legfelsőbb politikai vezetők tájékoztatására.  

A Napi Operatív Információs Jelentéseken (NOIJ) kívül a 

Belügyminisztériumban folyamatosan készítettek egyéb rendszeres tájékoztató 

jelentéseket is az állami és pártvezetés számára, ilyen volt például az ún. BM 

Tájékoztató és a Szakelosztó. (Ezekre az irategyüttesekre vonatkozóan lásd: ÁBTL-

2.7.2., ill. ÁBTL-2.7.3.)  

A NOIJ rendszerét a 22/1978. sz. belügyminiszteri parancs hozta létre, és 

1979. január 2. és 1990. január 12. között működött. (A rendszert a III/II 

Csoportfőnökségen kísérleti jelleggel, szűkített bázison már 1978-ban bevezették.) A 

NOIJ-rendszer kialakításának célja a minisztériumon belüli naprakész és gyors 

tájékoztatás biztosítása volt. A belügyminiszter-helyettes a fenti számú parancshoz 

illeszkedő intézkedése szabályozta a tájékoztató rendszer létrehozásával és 

működésével kapcsolatos részletes feladatokat.  

A BM III/I-IV. Csoporfőnökségeinek, a BM III/1., III/3. és a III/5. Osztályoknak, 

valamint a budapesti és a megyei rendőr-főkapitányságok állambiztonsági szerveinek 

kellett összeállítani az általuk fontosnak tartott, „az ország biztonságát érintő, az 

ellenség szándékaira, terveire vonatkozó” legjelentősebb állambiztonsági 

információkat tartalmazó jelentéseket. Ezek a napi jelentések futár útján – a megyei 

állambiztonsági szerveké távirat formájában – érkeztek a BM III. Főcsoportfőnökség 

Operatív Koordináló, Ellenőrző és Titkársági Osztályára (OKETO), 1983 második 

felétől pedig a BM Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárságra.  A táviratokat a 
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Titkárság szervezetében működő Operatív Hír- és Akcióközpont (OHK) 

hírrendszerén keresztül rejtjelezve küldték.   

A beérkezett, elsődleges információkat tartalmazó alapjelentéseket a 

Titkárságon regisztrálták, rendszerezték és értékelték, majd kiválasztották a 

legfontosabbakat, és összeállították a III. Főcsoportfőnökség napi összefoglaló 

operatív jelentését. Az összesített jelentést a Titkárság vezetője - miniszterhelyettesi 

jóváhagyás után felterjesztette a miniszternek, és másolatban megküldte a 

Minisztérium és a III. Főcsoportfőnökség meghatározott vezetőinek. Az érintett 

vezetők (a belügyminiszter állambiztonsági helyettese, a BM III. Főcsoportfőnök 

helyettesei, a BM III/IV, III/V csoportfőnökök, a BM III/1. osztály vezetője) a napi 

jelentéseket 48 órán belül kötelesek voltak visszaküldeni a Titkárságra, ahol a 

másolatokat megsemmisítették, és csak a jelentés eredeti példányát irattározták. A 

napi összefoglaló jelentéseket hivatalból megismerők köre 1989-re jelentősen 

kibővült: megkapta azokat a belügyminiszter és az államtitkár mellett az 

állambiztonsági és a közbiztonsági miniszterhelyettes is, továbbá a Kormányőrség 

országos parancsnoka, minden csoportfőnök és önálló osztályvezető, valamint a 

budapesti rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese is.  

A Titkárság a főcsoportfőnökségi napi jelentéseken kívül, azok felhasználásával 

egyéb anyagokat is készített. A legfontosabb információk elemzése alapján 

negyedévente tájékoztatót állítottak össze. Ez az anyag egy szélesebb belügyi 

vezetői kör számára készült, elosztójában szerepelnek a megyei rendőrfőkapitányok 

is. (1989 végéig az anyagból egy példányt –miniszteri láttamozás után - megküldtek 

az MSZMP KB Központi és Adminisztratív Osztálya vezetőjének is.) 

1989 februárjától decemberéig heti jelentéseket is készítettek olyan 

belügyminisztériumi vezetők részére, akik a napi jelentéseket nem kapták meg. 

A napi jelentések kizárólag a minisztérium vezetőinek tájékoztatására szolgáltak, az 

ezek alapját képező információkból viszont a BM külső szervek és intézmények 

(elsősorban vezető pártszervek és testületek) számára rendszeresen készített egyéb 

tájékoztató jelentéseket is.  
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Az alapjelentés végén mindig meghatározták a forrást, a forrás megbízhatóságát, 

ellenőrzöttségét, a tevékenységgel, személlyel kapcsolatos egyéb megjegyzéseket, 

és az üggyel kapcsolatban tett intézkedés(-eke)t.  Azt, hogy a jelentésben foglalt 

információt a belügyi szervek milyen forrásból szerezték, a következő rövidítések 

jelezték: 

- „ATA”: a BM “SZT” (szigorúan titkos) és “T” (titkos) állomány, 

- „ASZA”: az állambiztonsági tisztek értesülései, megállapításai, 

- „HÜ”: ügynök, 

- „HMB”: titkos megbízott, 

- „HMT”: titkos munkatárs, 

- „AK”: alkalmi operatív kapcsolat, 

- „TK”: társadalmi kapcsolat, 

- „HK”: hivatalos kapcsolat, 

- „LBE”: lakossági bejelentés, 

- „K/3”: postai küldemények operatív ellenőrzése, 

- „TA”: telefonlehallgatás, 

- „TE”: szobalehallgatás, 

- „V/1”: vizsgálat, 

- „R/5”: rádió elhárítás. 

Külön kódok jelezték ezenkívül a „baráti”, vagyis a volt szocialista állambiztonsági 

szervektől, illetve különböző együttműködő BM-szervektől és fegyveres erőktől 

kapott információkat. 

A hálózati és operatív munka során szerzett értesüléseket összefoglalva, a szervek 

által fontosnak tartott kiemelésekkel a NOIJ jelentésekben is gyakran szerepeltették, 

így ezekben a jelentésekben olyan információk is szerepelhetnek, melyekkel 

kapcsolatban hálózati vagy operatív dosszié nem került levéltárunk kezelésébe. 

Az iratanyag nagy részét mikrofiche másolatokon vette át a Történeti Hivatal 1997-

ben. Papír alapon csak a megyei rendőr-főkapitányságok 1985. és 1990. közötti, a 

BRFK 1989. és 1990. évi, valamint a III. Főcsoportfőnökség 1989-1990. évi 

összefoglaló jelentései találhatók meg. A fent említett összefoglalókat - valószínűleg 

már 1990. után - külön kartonokra is felkasírozták. 

A jelentéseket - jelzetük feltüntetésével – különböző karton-típusok alapján 

katalogizálták is, készítettek név, illetve fedőnév szerinti kartonokat, továbbá tárgy- 

hely- (objektum, szervezet, vonal), és rendszámmutató kartonokat. 
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Az iratok döntő többsége mára elvesztette minősítését. 

Levéltári jelzet: 

A Napi Operatív Információs Jelentések levéltári jelzete a következő:  

Az ÁBTL-2.7.1. után (a BM mutatókartonjain is használt jelzetet követve): 

Alapjelentés esetén: 

- a beküldő szerv (keletkeztető szerv) rövidítését, 

- a napi jelentés számát, 

- a napi jelentésen belüli számát (hányadik pont),  

- végül a dátumot adjuk meg. 

pl: ÁBTL-2.7.1.-III/I-41/1 1985. február 27. 

Összefoglaló jelentés esetén: 

- az alapjelentést készítő szerv rövidítését és számát, (itt már nem adjuk 

meg az alapjelentésen belüli számát), 

- az összefoglaló jelentés számát,  

- az összefoglaló jelentésen belüli számát (hányadik pont),   

- végül pedig a dátumot adjuk meg.  

pl.: ÁBTL-2.7.1.-III/I-41-42/10 1985. február 27. 

 
Az NOIJ vonatkozó legfontosabb források: 
 

- ÁBTL-4.2.- 22/1978. sz. BM parancs az állambiztonsági tájékoztató rendszer 
továbbfejlesztéséről (1978. szeptember 21.) (17.  d.) 

- ÁBTL-4.2.-22/1978 sz. belügyminiszter-helyettesi intézkedés (1978. november 
2.) (17. d.) 

- ÁBTL-4.2.- 45-165/14/1978.-BM III. Főcsoportfőnökség belső intézkedése a 
NOIJ jelentés felhasználására, elosztójára és kezelésére (1979. február 6.) 
(17. d.) 

- ÁBTL-4.2.- BM III. Fcsfség OKETO- sz. n.- A 22/1978. BM számú parancsban 
elrendelt NOIJ kódjelei- é. n. (17. d.) 

- ÁBTL-4.2.-10-206/8/1978- A BM Titkárásága vezetőjének körlevele- 1978. 
december 21. (17. d.) 

- ÁBTL-1.11.1.- Tájékoztató jelentésekkel kapcsolatos iratok (139-130.d.) 
 
Napi Operatív Információs Jelentésekre vonatkozó részletes tanulmány:  
Müller Rolf: Napi Operatív Információs Jelentések, 1979-1989. in: Trezor 1. A 
Történeti Hivatal Évkönyve, 251-282.  
 
 
2004. 10. 05. 
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2.7.1.
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Raktári egység Évkör Iktatószám Tárgy

1. doboz 1989.01.02.-1989. 03.15. 45-78/10-     1-52 NOIJ III. Főcsoportfőnökség  összefoglaló 
jelentései

2. doboz 1989.03.16.-1989.06.15. 45-78/10-   53-115 NOIJ III. Főcsoportfőnökség  összefoglaló 
jelentései

3. doboz 1989.06.16.-1989.09.19. 45-78/10- 116-183 NOIJ III. Főcsoportfőnökség  összefoglaló 
jelentései

4. doboz 1989.09.20.-1989.12.29. 45-78/10- 184-253 NOIJ III. Főcsoportfőnökség  összefoglaló 
jelentései

1990.01.02.-1990.01.12. 45-78/10-    1-9 NOIJ III. Főcsoportfőnökség  összefoglaló 
jelentései

5. doboz 1989.01.02.-1989.12. 29. 45-78/1-   1-221 NOIJ III/I. Csoportfőnökség alapjelentései 
(67-52-1/1-221)

1990.01.03.-1990.01.12. 45-78/1 -  1-6 NOIJ III/I. Csoportfőnökség alapjelentései 
(67-52-1/1-221)

6. doboz 1989.01.02.-1989.12. 29. 45-78/2 -   1-243 NOIJ III/II. Csoportfőnökség alapjelentései 
(III/II-11. o. 40-11-3/1-243)

1990.01.02.-1990.01.05. 45-78/2 -   1-4 NOIJ III/II. Csoportfőnökség alapjelentései 
(III/II-11. o. 40-11-3/1-4)

7. doboz 1989.01.02.-1989.05.24. 45-78/3 – 1-99 NOIJ III/III. Csoportfőnökség alapjelentései 
(III/III-7. o. 11-20/2-99)

8. doboz 1989.05.25.-1989.08.25. 45-78/3 – 100-166 NOIJ III/III. Csoportfőnökség alapjelentései 
(III/III-7. o. 11-20/100-166)

9. doboz 1989.08.28.-1989.12.29. 45-78/3 -  167-246 NOIJ III/III. Csoportfőnökség alapjelentései 
(III/III-7. o. 11-20/167-246)

1990.01.02.-1990.01.05. 45-78/3 -     1-3 NOIJ III/III. Csoportfőnökség alapjelentései 
(III/III-7. o. 11-20/1-3)

10. doboz 1979-1981 45-78/5 - NOIJ III/1. Osztály alapjelentései (34-4)

1989 45-78/6 - NOIJ III/3. Osztály alapjelentései  

1979-1988 45-78/7 - NOIJ III/5. Osztály alapjelentései (72-5/2-)

11. doboz 1989.01.01.-1989.12.29. 45-78/4 - 1 NOIJ III/IV. Csoportfőnökség alapjelentései

1990.01.02.-1990.01.10. 45-78/4 – 1- NOIJ III/IV. Csoportfőnökség alapjelentései

12. doboz 1989 45-78/8 - NOIJ BRFK alapjelentései 1-120 sz.

13. doboz 1989 45-78/8 - NOIJ BRFK alapjelentései 121-229 sz.

1990 45-78/8 - NOIJ BRFK alapjelentései 1-9 sz.

14. doboz 1985-1989 45-78/11 - NOIJ Baranya megyei RFK alapjelentései

15. doboz 1985-1990 45-78/12 - NOIJ Bács-Kiskun megyei RFK 
alapjelentései

1985-1990 45-78/13 - NOIJ Békés megyei RFK alapjelentései

28 doboz, 21 láda;               7,86 ifm.
                                         200100 felvétel
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16. doboz 1985-1989 45-78/14 - NOIJ Borsod-Abaúj-Zemplén megyei RFK 
alapjelentései

17. doboz 1985-1989 45-78/15 - NOIJ Csongrád megyei RFK alapjelentései

18. doboz 1985-1990 45-78/16 - NOIJ Fejér megyei RFK alapjelentései

1985-1989 45-78/17 - NOIJ Győr-Sopron megyei RFK 
alapjelentései

19. doboz 1985-1989 45-78/18 - NOIJ Hajdú-Bihar megyei RFK 
alapjelentései

1985-1989 45-78/19 - NOIJ Heves megyei RFK alapjelentései

20. doboz 1985-1990 45-78/20 - NOIJ Komárom megyei RFK alapjelentései

1985-1989 45-78/21 - NOIJ Nógrád megyei RFK alapjelentései

21. doboz 1985-1989 45-78/9 - NOIJ Pest megyei RFK alapjelentései

1985-1989 45-78/22 - NOIJ Somogy megyei RFK alapjelentései

22. doboz 1985-1989 45-78/23 - NOIJ Szabolcs-Szatmár megyei RFK 
alapjelentései

1985-1989 45-78/24 - NOIJ Szolnok megyei RFK alapjelentései

23. doboz 1985-1989 45-78/25 - NOIJ Tolna megyei RFK alapjelentései

1985-1989 45-78/26 - NOIJ Vas megyei RFK alapjelentései

24. doboz 1985-1989 45-78/ 27 - NOIJ Veszprém megyei RFK 
alapjelentései

1985-1989 45-78/28 - NOIJ Zala megyei RFK alapjelentései

25. doboz 1979-1988 45-78 NOIJ Iktatólapok

26. doboz 1979-1988 45-78 NOIJ Iktatólapok

27. doboz 1989.01.30.-1990.01.04. 45-78/38 NOIJ Heti, havi és negyedévi tájékoztató 
jelentések

28. láda 1987.04.16.-1987.06.30. Nincs feltüntetve NOIJ- 
kasírozott

III. Főcsoportfőnökség összefoglaló 
jelentései

29. láda 1987.07.01.-1987.09.30. Nincs feltüntetve NOIJ- 
kasírozott

III. Főcsoportfőnökség összefoglaló 
jelentései

30. láda Nincs feltüntetve NOIJ- 
kasírozott

III. Főcsoportfőnökség összefoglaló 
jelentései

31. láda Nincs feltüntetve NOIJ- 
kasírozott

III. Főcsoportfőnökség összefoglaló 
jelentései

32. láda 1988.02.26.-1988.04.29. Nincs feltüntetve NOIJ- 
kasírozott

III. Főcsoportfőnökség összefoglaló 
jelentései

33. láda 1988.05.02.-1988.07.07. Nincs feltüntetve NOIJ- 
kasírozott

III. Főcsoportfőnökség összefoglaló 
jelentései

34. láda 1988.07.08.-1988.09.30. Nincs feltüntetve NOIJ- 
kasírozott

III. Főcsoportfőnökség összefoglaló 
jelentései
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35. láda 1988.10.03.-1988.11.30. Nincs feltüntetve NOIJ- 
kasírozott

III. Főcsoportfőnökség összefoglaló 
jelentései

36. láda 1988.12.01.-1989.02.03. Nincs feltüntetve NOIJ- 
kasírozott

III. Főcsoportfőnökség összefoglaló 
jelentései

37. láda 1989.02.06.-1989.04.10. Nincs feltüntetve NOIJ- 
kasírozott

III. Főcsoportfőnökség összefoglaló 
jelentései

38. láda 1989.04.11.-1989.06.08. Nincs feltüntetve NOIJ- 
kasírozott

III. Főcsoportfőnökség összefoglaló 
jelentései 

39. láda 1989.06.09.-1989.09.05. Nincs feltüntetve NOIJ- 
kasírozott

III. Főcsoportfőnökség összefoglaló 
jelentései 

40. láda 1989.09.06.-1989.11.22. Nincs feltüntetve NOIJ- 
kasírozott

III. Főcsoportfőnökség összefoglaló 
jelentései

41. láda 1989.11.24.-1989.12.29. Nincs feltüntetve NOIJ- 
kasírozott

III. Főcsoportfőnökség összefoglaló 
jelentései

42. láda é.n. sz.n. Névmutató 
karton 

A-J

43. láda é.n. sz.n. Névmutató 
karton 

K-R

44. láda é.n. sz.n. Névmutató 
karton 

S-Y

45. láda é.n. sz.n. Fedőneves 
karton

A-Y

46. láda é.n. sz.n. Tárgymutat
ó karton

A-K

47. láda é.n. sz.n. Tárgymutat
ó karton

M-Y

48. láda é.n. sz.n. Rendszám 
mutató 

49. doboz 1984-1990 sz.n. Segédletek (3 kötet)

2009.05.10

1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: Belső fonddosszié
3. sz. pld.: Kutatóterem
4. sz. pld.: Raktár

Készült 4 példányban:
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