
1956. A VIII. – Műveleti Technikai Igazgatóság – [Direcţia a VIII-a 
Tehnică operativă] szervezeti felépítése és hatásköre*

VIII. Igazgatóság – Műveleti Technika

Hatáskör

– Ellenőrzi a nemzetközi magán-telefonbeszélgetéseket.
– Ellenőrzi az intézmények rádióadó állomásainak és az amatőr rádió-

adó-készülékek használatát, hogy azokat ellenséges elemek ne használhas-
sák felforgató célokra.

– Felfedezi és felszámolja a Román Népköztársaság területén működő 
felforgató rádióállomásokat, amelyek az imperialista kémszolgálatoktól és a 
burzsoá-nacionalista központoktól kapnak megbízásokat.

– A műveleti igazgatóságok kérésére titkos műveleti technikai beren-
dezéseket szerel fel a Belügyminisztérium által megfigyelt személyek tevé-
kenységének az ellenőrzése céljából.

– Tökéletesíti és alkalmazza a műveleti célokra szükséges berendezé-
seket.

– Műveleti célokra dokumentumokat állít elő, és különböző írásszak-
értői, vegyészeti és más szakvizsgálatokat folytat.

– Műveleti célokra fényképeket készít.
– Vételezi az imperialista rádióállomások adásait műveleti célokra fel-

használható adatok szerzése céljából.
– Megfigyeli az imperialista államoknak a Román Népköztársaság te-

rületén található követségeit, képviseleteit és konzulátusait kiszolgáló rádió-
állomások tevékenységét, a Belügyminisztérium számára érdeklődésre szá-
mot tartó információk gyűjtése érdekében.

– Titkos elkobzásokat, átkutatásokat és egyebeket hajt végre.
– Részletesen ellenőrzi a külföldi levelezést és a határon túl feladott, 

az országba érkező csomagokat, abból a célból, hogy megakadályozza an-
nak a lehetőségét, hogy a külföldi kémszolgálatok ezt a csatornát használ-
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hassák, valamint abból a célból, hogy ne engedjen be az országba propagan-
disztikus, ellenforradalmi, a népi demokrácia rendszerével ellenkező irodal-
mat, röplapokat és leveleket.

– Válogatás útján a belföldi levelezés titkos ellenőrzését hajtja végre 
azon személyek felfedezése céljából, akiknek demokráciaellenes megnyilvá-
nulásaik vannak, valamint a lakosságnak a politikai kampányokkal és a 
párt- és kormányintézkedésekkel szembeni közhangulatának a megismerése 
céljából.

– Ellenőrzi a Belügyminisztérium által érdekelt személyek levelezését.

Szervezeti felépítés

– Az igazgatóságra háruló hatáskör ellátása érdekében az igazgatósá-
gon belül egy titkárság és három szolgálat működik.

– Titkárság: átveszi, iktatja, továbbítja és nyilvántartja a bejövő és ki-
menő küldeményeket, vezeti a műveleti nyilvántartás kartotékait, különbö-
ző írásokat állít össze, vezeti az anyagok és irodaszerek nyilvántartását, és 
szétosztja azokat.

– i. Főosztály: felszereli és használja a műveleti technika eszközeit, le-
hallgatja a telefonkészülékeket, dokumentumokat állít össze, és szakvéle-
ményezést készít.

– ii. Főosztály: rádiós elhárítással foglalkozik.
– iii. Főosztály: a levelezés követésével foglalkozik.
– Külső szervek osztálya: ellenőrzi a külső szervek tevékenységét, és 

gyakorlati segítséget nyújt nekik.
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