
1987. június 24. – 1987. évi D-00180 számú utasítás az állambiztonsági 
apparátus hírszerző hálózatának a kiépítéséről és használatáról*

Románia Szocialista Köztársaság Szigorúan titkos
Országos Állambiztonsági Igazgatóság 3. példány

1987. évi D-00180 számú utasítás 
az állambiztonsági apparátus hírszerző hálózatának 

kiépítéséről és használatáról1 

A Román Kommunista Párt IX. kongresszusa óta eltelt időszakban szocialis-
ta társadalmunk átfogó és mélyreható politikai, gazdasági és társadalmi termé-
szetű forradalmi átalakulásokon ment keresztül, amelyek folyamatosan erősítet-
ték a dolgozó nép erkölcsi és politikai egységét; mindezek az átalakulások szilár-
dan támaszkodnak a szocialista tulajdonra, a dolgozók, mint minden anyagi és 
szellemi érték tulajdonosai, termelői és haszonélvezői, a forradalmi megvalósítá-
sok, a társadalmi-politikai és az állami berendezkedés őrzői új minőségére.

Ezeknek a strukturális átalakulásoknak megfelelően egy új politikai ke-
ret jött létre, amelyben a dolgozó tömegek részt vállalnak a párt és az állam 
politikájának a kidolgozásában és megvalósításában; ezáltal az új munkás-
forradalmi demokrácia teljesen sajátságos és egyedülálló módon érvénye-
sül, és szünet nélkül kihat és, fejlődik minden tevékenységi területen.

A Román Kommunista Párt programjában, az állam és szervei tevékeny-
ségének a tökéletesítésével, a többoldalúan fejlett szocialista társadalom lét-
rehozásával és Romániának a kommunizmus felé való törekvésével kapcso-
latosan megállapított követelményekkel összhangban, a Párt XIII. kongresszu-
sának a dokumentumaiban, a legfelsőbb pártvezetés, személyesen a párt fő-
titkára, Nicolae Ceauşescu elvtárs útmutatásai és utasításai alapján az állam-
biztonsági szervek tevékenységének a folyamatos jobbítását célzó megalapo-
zott és újító tartalmú intézkedések foganatosítására került sor.

1 A jelen utasításokat az Országos Állambiztonsági Igazgatóság vezetőtanácsa hagyta 
jóvá az 1987. június 24-én tartott gyűlésén.

* Forrás: ACNSAS, Dokumentációs fond, 123. iratcsomó, 41. kötet, ff. 3–25. Átvéve: 
Silviu B. Moldovan, Cristina Anisescu, Mirela Matiu: „Partiturile” Securităţii – Directive, 
ordine, instrucţiuni (1947–1987), Editura Nemira, Bucureşti, 2007, 638–664.
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A Román Kommunista Pártnak és főtitkárának a forradalmi megvalósí-
tások, a haza függetlensége és szuverenitása megvédésére vonatkozó elkép-
zeléseinek az alkalmazásáért folytatott eltökélt harca során az állambizton-
sági szervek, a Románia Szocialista Köztársaság Fegyveres Erőinek a főpa-
rancsnoka állandó vezetésével és irányításával, a forradalmi munkásdemok-
rácia szervezeteivel, a dolgozó nép szövetkezeteivel, a széles néptömegekkel 
szoros együttműködésben tevékenykednek feladataik teljesítéséért.

A párt határozatainak és az ország törvényeinek megfelelően a rájuk 
háruló megbízatások és feladatok teljesítése során, a bűncselekményeknek 
és más antiszociális tetteknek a Főparancsnok által megalapozott megelő-
zési elv szerint az Országos Állambiztonsági Igazgatóság központi és terüle-
ti egységei a dolgozói közösségek széleskörű támogatására támaszkodnak, 
életbe léptetve a Párt főtitkára által megfogalmazott kiemelt fontosságú té-
telt, mely szerint „... az állambiztonsági szervek hatalmát, erejét a néppel, a 
néptömegekkel való feloldhatatlan kapcsolata adja”.

Ennek az alapvető politikai irányultságnak a fényében, annak érdekében, 
hogy folyamatosan tökéletesítsük és alkalmazzuk sajátos munkamódszereinket 
és eszközeinket, valamint azt az elképzelést, amely szerint az állam biztonságá-
nak védelme az egész népnek a pártvezetés alatt megvalósuló ügye és teljesít-
ménye, az Országos Állambiztonsági Igazgatóság vezetőtanácsa és végrehajtó 
testülete megingathatatlanul tevékenykedtek és harcolnak [továbbra is]a néptö-
megek körében szerzett támogatottság fejlesztése és megerősítése, a dolgozók-
kal fenntartott kapcsolatok megerősítése és változatossá tétele érdekében.

A széles néptömegek támogatását élvező állambiztonsági szervek folya-
matosan fokozták sajátos részvételüket a szocialista rend védelmében; en-
nek eredménye, hogy a dolgozókkal minden területen ápolt kapcsolatok 
megerősítésével és változatossá tételével fejlődik és megerősödik a bűncse-
lekmények és más antiszociális, az állam biztonságát vagy más érdekeit ve-
szélyeztető cselekedetek megelőzését célzó műveleti kapacitás.

A Románia Szocialista Köztársaság állampolgárai újszerű politikai és erköl-
csi meggyőződéseiknek megfelelően azzal az érzéssel támogatják az állambiz-
tonsági szervek tevékenységét, hogy ezáltal az alkotmányban és az ország törvé-
nyeiben rögzített magas szintű hazafias kötelezettségeiknek tesznek eleget.

Minden állambiztonsági egység tevékenységi területe szerint nagy felelős-
séggel járó kötelessége, hogy rendszeres műveletekkel, változatos megelőző 
tevékenységekkel, a törvényes előírások népszerűsítésével és azzal, hogy meg-
beszélésre bocsátanak a dolgozók számára olyan problémákat, amelyek az ál-
lambiztonság, a szocialista tulajdon védelmével kapcsolatosak, aktívan hozzá-
járuljanak az állampolgárok éberségének a fejlesztéséhez, hogy azok vissza-
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utasítsanak minden ellenséges vagy a romániai szocializmus és kommunizmus 
építése megfelelő előrehaladásának bármilyen módon ártó kísérletet.

Az állampolgárok szervezett, az állambiztonság védelmével kapcsolatos 
feladatok megvalósításában nyújtott támogatásának a bevonása a biztonság-
védelemre jellemző titkos formák révén az RKP KB Politikai Végrehajtó 
Bizottsága határozatának a szigorú betartásával történik; a határozat a párt 
ellenőrzésének és irányításának a megerősítésére vonatkozik az állambiz-
tonsági szervek tevékenysége és más pártelőírások felett.

*
Mindazon feladatok maradéktalan teljesítése érdekében, amelyek a párt 

határozatai és az ország törvényei, a Román Szocialista Köztársaság Fegy-
veres Erőinek főparancsnoka által kibocsátott rendelkezések, útmutatások 
és utasítások alapján az állambiztonsági apparátusra hárulnak;

Annak érdekében, hogy a különleges megelőzési tevékenységet megala-
pozza az állambiztonság-védelem műveleti problematikájának az alapos isme-
rete, valamint a bűncselekmények vagy más, az állam biztonságát veszélyezte-
tő cselekedetek megelőzése, felfedése és leküzdése érdekében a hírszerző há-
lózattal közösen végzett munka minőségének és hatékonyságának a fokozása;

Az Országos Állambiztonsági Igazgatóság2 feladataira vonatkozó 1978. 
évi 121. számú törvényrendelet 5. cikkelye 1. bekezdése értelmében, a kö-
vetkező utasítások rendeltetnek el:

2 Az 1978-as évben jelentős belső megrázkódtatások érték az állambiztonsági szerveket, főként Ion 
Mihai Pacepa ezredes (a Külföldi Hírszerzési Igazgatóság második legfontosabb, az Amerikai 
Egyesült Államokba menekült személye) dezertálása és az eseményt követő vizsgálat nyomán. 
A vizsgálatot követően rendkívül kemény megállapítások kerültek nyilvánosságra a KHI volt 
vezetőségének a tevékenységére vonatkozóan: „Nicoale Doicaru és Ion Mihai Pacepa, megszegve 
a pártutasításokat és a főparancsnok rendelkezéseit, a fedező intézmények helyébe léptek, és más 
minisztériumok hatásköre alá tartozó kérdésekbe avatkoztak bele. Mindig látványos és visszhangot 
keltő eredményeket hajszoltak, és a Külföldi Hírszerzési Igazgatóságot egy elitegység dicsfényével 
vonták be… Az utóbbi 25 év alatt a legfelső fórumok nem gyakoroltak semmilyen ellenőrzést a 
Külföldi Hírszerzési Igazgatóság fölött… A rendszer, amely szerint a legfelső párt- és államvezetés 
elvtársainak a jóindulatát minél több ajándékkal szerezték meg, a külföldi hírszerzési apparátusban 
a munkástól az igazgatóság főnöke szintjéig létező gyakorlat volt.” (A vizsgálóbizottság jelentéséből) 
„Ebben az intézményben, a káderek kiválasztási, megismerési, kiképzési és támogatási munkájának 
legalapvetőbb szabályai megsértése hátterében a hazugság és a hírszerzés általános szabályaitól való 
eltérés légköre honosodott meg… Még csak meg sem védte hírszerzési módszerekkel külföldön levő 
kádereit.” (Az Emil Macri ezredes különvéleményét tartalmazó jegyzékből) – Mihai Pelin, Culisele 
spionajului românesc. D.I.E., 1955–1980, Ed. Evenimentul Românesc, Bucureşti, 1997, 251–252. Sajnos 
az akkori időszak megrázkódtatásai nem vetettek fel a román társadalom számára lényeges dolgokat, 
elsősorban a román állampolgárokra irányuló politikai rendőrségi tevékenységek kitartó jellegét.
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i. fejezet 
Általános rendelkezések

1. cikkely. Az állambiztonsági apparátus hírszerző hálózata képezi az 
állambiztonság védelmének különleges feladatai ellátása céljából végzett 
megismerő és megelőző adatgyűjtési-műveleti tevékenység alapját.

2. cikkely. A hírszerző hálózatokat az állambiztonsági adatgyűjtő-műve-
leti egységek hozzák létre hatáskörük függvényében oly módon, hogy meg-
feleljenek az állambiztonsági érdekeket veszélyeztető szándékok, tettek, 
helyzetek vagy körülmények megismerési és megelőzési szükségleteinek.

3. cikkely. A hírszerző hálózat teljes létrehozása és működtetése az or-
szág törvényeinek, az Országos Állambiztonsági Igazgatóság belső rendele-
teibe és utasításaiba foglalt, az állambiztonsági munkára vonatkozó elvek-
nek és szabályoknak a szigorú tiszteletben tartásán alapul.

A hírszerző hálózattal végzett munkában tanúsított teljeskörű rend, fe-
gyelem és felelősségtudat a biztonságvédelmi káderek alapvető munkaköri 
kötelességét képezi, amelyen az állambiztonsági szervek cselekvési képessé-
ge alapul.

A hírszerző hálózattal végzett munka minőségének és hatékonyságának az 
állandó fejlesztésében elért konkrét eredmények alapvető szempontot jelente-
nek a biztonságvédelmi káderek értékelése, minősítése és támogatása során.

A hírszerző hálózattal való munka teljesen konspiratív módon zajlik.
A hírszerző hálózat védelme minden állambiztonsági káder szigorú kö-

telessége, az ettől a szabálytól való bármely eltérés példamutató büntető 
intézkedéseket von maga után.

A hírszerző hálózattal végzett munkával kapcsolatos követelmények és 
szabályok bármely más megszegése és mellőzése, a hálózat létrehozásában, 
használatában és ellenőrzésében tanúsított érdektelenség és felületesség a 
legszigorúbban kezelendő és büntetendő.

ii. fejezet 
a hírszerző hálózat struktúrája

4. cikkely. A hírszerző hálózat informátorokból, támogató személyekből, 
rezidensekből és a konspirált lakások tulajdonosaiból áll.

A hírszerző hálózatot azon alaposan ellenőrzött személyekből állítják 
össze, akik beleegyeznek abba, hogy őszintén, szervezetten működjenek 
közre, és megőrizzék az állambiztonsági szervekkel való kapcsolatuk és a 
rájuk bízott feladatok titkosságát.
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5. cikkely. Az informátor az információk szolgáltatására képes és megfe-
lelő tulajdonságokkal rendelkező személy, aki az állambiztonsági tiszt köz-
vetlen irányítása alatt a megfigyelés tárgyát képező személyekről vagy tet-
tekről aktív módon kutatja és rendszeresen gyűjti az információkat, vagy 
más, az állam biztonságát veszélyeztető tevékenységek megismerési, meg-
előzési és meghiúsító feladatait végzi el.

Az informátorokat elsődlegesen több módszer társításával és más táma-
dó intézkedések során kell használni, amelyek célja, hogy felfedjük, meg-
előzzük és likvidáljuk a különböző bűncselekményeket, mint amilyen a 
kémkedés–árulás, a nemzetgazdaság aláásása, a szabotázs, terrorcselekmé-
nyek és diverzáns cselekedetek és az állam biztonsága ellen elkövetett egyéb 
bűncselekmények; az intézkedések további célja ugyanakkor a behatolás a 
külföldi kémszolgálatokba, a reakciós és szélsőséges terrorszervezetekbe és 
csoportosulásokba, a román állam szuverenitása, függetlensége és integritá-
sa elleni ellenséges tevékenységek megismerése és meghiúsítása céljából.

Ha egy informátornak már nincs lehetősége információkat gyűjteni 
azokról a problémákról, amelyek miatt beszervezték, támogató személy-
ként, rezidensként vagy konspirált lakás tulajdonosaként lehet a hálózatban 
tartani.

6. cikkely. A támogató személy az a személy, aki az állambiztonsági ká-
derek által az adatgyűjtési tervek szerint nyújtott általános útmutatás alap-
ján felügyeletet vagy követést, vizsgálatot, technikai-műveleti feladatokat, 
közvetítéseket és egyéb állambiztonsági feladatokat lát el.

A támogató személyek jórészt elsődleges információkat szolgáltatnak 
az állambiztonság szempontjából jelentőséggel bíró cselekedetekről, hely-
zetekről vagy körülményekről.

A támogató személyeket kiváltképpen a gazdasági objektumok (főként 
diszpécserek és irányítópontok, valamint más fontos vagy sebezhető he-
lyek) biztonságvédelme, a szélsőséges terrorista szervezetek célpontjaként 
szolgáló objektumok körzete műveleti körülményeinek megismerése, a kül-
földiek által látogatott, az államhatár körzetében levő helyek és közegek 
megfigyelése, valamint a különböző kollektívákban (építőtelepek, oktatási 
intézmények, katonai egységek és más közegek) folytatott adatgyűjtés ér-
dekében szervezik be.

Az előírt feltételeket teljesítő támogató személyek átkerülhetnek az in-
formátorok, rezidensek vagy konspirált lakások tulajdonosai által alkotott 
csoportba.

7. cikkely. A rezidens az a személy, aki az állambiztonsági tiszt irányítá-
sával és támogatásával legtöbb 10 támogató személlyel tartja a kapcsolatot, 
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a titkosság feltételei mellett biztosítva az információk operatív átvételét és a 
tisztnek való továbbítását.

Bizonyos esetekben a központi egységek (a megyei és a bukaresti állam-
biztonsági szervek) főnökeinek a jóváhagyásával a rezidens kapcsolatháló-
zatában lehetnek informátorok is.

A rezidenseket rendszerint az állambiztonsági apparátus tartalékosai, 
informátorok és tapasztalt támogató személyek közül választják ki.

Tilos rezidensként használni olyan informátorokat vagy támogató sze-
mélyeket, akik reakciós vagy büntetőjogi előzményekkel rendelkeznek, vagy 
akiket kompromittáló tények miatt szerveztek be.

8. cikkely. A konspirált lakás tulajdonosa az a személy, aki beleegyezik 
abba, hogy konspiratív módon rendelkezésre bocsásson egy helyiséget a la-
kásában vagy a munkahelyén, az informátorokkal, egyes támogató szemé-
lyekkel vagy rezidensekkel való találkozások lebonyolítása, valamint más 
állambiztonsági feladatok ellátása érdekében.

Tilos olyan személyek tulajdonában levő helyiségekben konspirált la-
kást létrehozni, akik külföldi fizikai vagy jogi személyek vagy olyan elemek, 
akikhez műveleti állambiztonsági problémák kapcsolódnak.

A konspirált lakást egyetlen tiszt használja a konspiratív jelleg teljes 
megőrzésének kötelezettsége mellett.

9. cikkely. A hírszerző hálózattal való kapcsolattartáshoz vagy más 
adatgyűjtési-műveleti feladatok ellátásához kizárólag ilyen jellegű célokra 
rendelt műveleti lakást lehet használni.

A műveleti lakásokat megfelelő, a tökéletes konspirálásukat biztosító 
elfedés és leplezés mellett kell létrehozni és használni.

iii. fejezet 
a hírszerző hálózat létrehozása

10. cikkely. A hírszerző hálózat létrehozása összetett folyamat, amelyet 
szervezetten, szakaszonként kell megvalósítani.

A hírszerző hálózat létrehozási szakaszai a következők: a jelöltek meg-
határozása; tanulmányozás és ellenőrzés; a megfelelő személy kiválasztása; a 
beszervezés konkrét módozatainak a meghatározása; beszervezés.

11. cikkely. A hírszerző hálózat létrehozása azon konkrét adatgyűjtési-
műveleti feladatok szükséges megoldásával szigorú összhangban történik, 
amelyek a műveleti helyzet megismerésével és uralásával, az állambiztonsá-
got veszélyeztető cselekedetek megelőzésével és leküzdésével szembeni el-
várásokból fakadnak.
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A beszervezés konkrét célját képező feladatok jellege és összetettsége 
függvényében rendszerint több személyt kell kijelölni tanulmányozásra és el-
lenőrzésre, a beszervezéshez pedig a személyes tulajdonságok, az adatszerzé-
si lehetőségek és az állambiztonsági szervekkel való őszinte együttműködés 
garanciája szempontjából a legalkalmasabb személyeket kell kiválasztani.

12. cikkely. A beszervezés során a jelöltek tanulmányozásának és ellen-
őrzésének biztosítania kell a sokoldalú megismerésüket, hangsúlyt fektetve 
az országunk társadalmi-politikai és állami berendezkedésével szemben ki-
alakított nézeteikre és magatartásukra, a hazafias érzéseikre, a politikai irá-
nyultságukra és ítélőképességükre, a gondolkodásmódjuk objektivitására, a 
műveleti szempontból érdekes információk gyűjtésére való lehetőségeikre, 
hajlamukra és készségeikre, az együttműködéssel kapcsolatos titoktartási 
képességükre, a megfigyelési és kezdeményezési készségükre, az együttmű-
ködési tevékenység számára fontos egyéb tulajdonságokra.

13. cikkely. A beszervezés során a jelöltek tanulmányozását és ellenőr-
zését az állambiztonsági munkára jellemző eszközökkel és módszerekkel 
kell elvégezni, közvetlen kapcsolatfelvétel és a kijelölt személyek személyi-
ségének, tevékenységének és viselkedésének mélyreható megismerését cél-
zó beszélgetések által.

14. cikkely. A jelöltek tanulmányozásából és ellenőrzéséből nyert adato-
kat és információkat a beszervezési javaslatokat tartalmazó jelentésben kell 
feljegyezni.

A beszervezési javaslatokat tartalmazó jelentés tartalmazza: a beszerve-
zés szükségességét és konkrét célját; a jelölt tanulmányozásából és ellenőr-
zéséből származó legfontosabb adatokat; a lényeges személyi adottságokat 
és a jelöltre bízandó feladatok teljesítésének lehetőségeit; a lojalitás garanci-
áit; az őszinte, tudatos, szervezett és teljes mértékben konspiratív együttmű-
ködés elfogadásáról való meggyőzés módozatait; a beszervezés helyét; a 
beszervezés helyére való meghívás módját; a beszervezés végrehajtóját; a 
meghozandó intézkedéseket, ha a beszervezés célszerűtlenné válik (a vissza-
vonulás és fedezés változatait).

A beszervezési javaslatokat tartalmazó jelentést a kompetens, közvetlen 
felettes főnöknek kell előterjeszteni a beszervezés jóváhagyása végett.

15. cikkely. A beszervezés, bevonás vagy hálózatból való kizárás jóváha-
gyására jogosult személyek:

a) a központi egységek vezetői, a megyei és a bukaresti állambiztonsági 
szervek vezetői, ezek helyettesei és a katonai kémelhárító szolgálatok veze-
tői a tevékenységi körüknek megfelelő hálózatban levő személyek összes 
csoportja esetében;
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b) a támogató személyek esetében a főosztályok parancsnokai és az 
azokkal egyenrangú [személyek] a központi egységekben és a megyei és 
bukaresti állambiztonsági szervekben, valamint a katonai kémelhárító ügy-
osztályok főnökei.

A műveleti lakások létrehozását a miniszteri államtitkár és az Országos 
Állambiztonsági Igazgatóság vezetője, a miniszterelnök helyettesei és az ál-
lamtitkárok hagyják jóvá. Ugyanakkor, ha a helyzet úgy kívánja, jóváhagy-
ják bármely csoportba tartozó személy hálózati beszervezését, bevonását 
vagy kizárását.

16. cikkely. A beszervezést a hazafias érzések alapján hajtják végre, bi-
zonyos esetekben a jelölt érdekeltté tételével.

Kivételes, műveleti érdekekkel alaposan indokolt helyzetekben a beszer-
vezést kompromittáló adatok alapján is végre lehet hajtani.

Tilos kompromittáló adatként felhasználni olyan bűncselekményeket, 
amelyek miatt az adott személyt a törvénynek megfelelően felelősségre kell 
vonni. Teljesen kivételes módon, és csak akkor, ha az állambiztonság védel-
mét szolgáló, megfelelően alátámasztott érdekek teszik azt szükségessé, a 
Bűnügyi Vizsgálati Igazgatóság előzetes engedélyével felhasználhatók a be-
szervezés alapjaként egyes, alacsonyabb társadalmi veszélyt jelentő cseleke-
detek, amelyek esetében a törvény értelmében helyettesíteni lehet a bünte-
tőjogi felelősséget. Ilyen esetekben a beszervezési jóváhagyás a 15. cikkely 
utolsó bekezdése szerint adható meg.

17. cikkely. A beszervezés esettől függően egyetlen kapcsolatfelvétellel 
vagy fokozatosan, több találkozást követően történik meg.

18. cikkely. A beszervezett személyektől írásos kötelezettség-vállalást 
kérnek, amely megfogalmazza az együttműködéssel kapcsolatos feladato-
kat és kötelezettségeket, az 1. mellékletnek megfelelően.

Azon személyek esetében, akiknél objektív okok miatt nem indokolt a 
fenti tartalmú kötelezettségvállalás igénylése, csak az együttműködés titkos-
ságáról szóló írásos kötelezettség-vállalást kell kérni. Az 1. mellékletben be-
mutatott írásos kötelezettség-vállalás mellőzésének okait fel kell jegyezni 
vagy a beszervezési javaslatokat tartalmazó jelentésbe, vagy a beszervezés 
lezajlásáról szóló jelentésbe.

A kompromittáló adatok alapján beszervezett személyektől kötelező 
módon írásos kötelezettségvállalást kell kérni, amelyben az 1. mellékletben 
meghatározott tartalom mellett fel kell jegyezni a kompromittáló tényeket, 
az azokat elítélő magatartást, valamint az állambiztonsági szervek lojális 
támogatási szándékát.



A beszervezés módjára és a célszemélyek körére vonatkozó... 221

19. cikkely. A beszervezés során alapos eligazítást kell adni az együtt-
működés titkosságának megőrzéséről, a követendő magatartásról, a találko-
zókra szentelt idő leplezéséről; megállapítandó az álnév, és rögzítendők a 
kapcsolat fenntartásának a módozatai.

20. cikkely. A beszervezés lezajlásának módját egy jelentésben kell felje-
gyezni, amelyben adott esetben javasolni kell a hálózatba való bevonást 
vagy a személy nyilvántartásba vételét, mint aki nem ajánlott az együttmű-
ködésbe való bevonásra.

iV. fejezet 
a hírszerző hálózat[hoz tartozó személyek] nevelése és kiképzése 

21. cikkely. Minden, a hírszerző hálózattal dolgozó állambiztonsági ká-
der kötelező módon, folyamatosan törekszik a hálózat[hoz tartozó szemé-
lyek] alapos nevelésére és kiképzésére, valamint az állambiztonságot veszé-
lyeztető bármely tevékenység felismerésével, megelőzésével és leküzdésével 
kapcsolatos képességek és az ezekhez való hozzájárulás folyamatos fejlesz-
tésének a biztosítására.

A hírszerző hálózattal való tevékenységeik során az állambiztonsági ká-
derek elvszerű magatartást tanúsítanak, minden szempontból a korrektség 
példáit nyújtják, és a hálózatot csak az [állambiztonsági] munka érdekében 
használják.

Tilos személyes szolgálatokat kérni vagy elfogadni a hírszerző hálózattól.
22. cikkely. A hírszerző hálózat[hoz tartozó személyek] nevelése és kikép-

zése folyamatos, nagy jelentőségű és kiemelt felelősséggel járó eljárás, amely-
nek keretében ápolni kell a haza iránti szeretetet, a nép forradalmi megvaló-
sításainak a szilárd megvédése iránti elszántságot, a törvény bármiféle meg-
szegése iránti hajthatatlanságot, a munkanormák és a szocialista etika és 
egyenlőség elveinek a tiszteletét, a kitartást a igazság keresésében.

Hangsúlyt kell fektetni a személyes tulajdonságok és az adatgyűjtési le-
hetőségek alakítására és fejlesztésére, az együttműködés konspiratív jellegé-
nek megőrzésére és a műveleti szempontból érdekes adatok és információk 
helyes, objektív és valós idejű továbbításának szükségességére.

A hálózatban résztvevő minden személy esetében kiemelt figyelmet kell 
fordítani azon meggyőződés kialakítására és folyamatos megerősítésére, 
hogy az állambiztonsági szervekkel való együttműködés által a szocialista 
berendezkedés, a haza függetlensége és szuverenitása védelmével kapcsola-
tos hazafias kötelességüknek tesznek eleget.



222 DOKUMENTUMOK

23. cikkely. A hírszerző hálózat kiképzése az általános kiképzés, a külön-
leges kiképzés és a magatartás [alakításában] konkretizálódik.

Általános kiképzésben részesül a hírszerző hálózat összes résztvevője; ez 
biztosítja, hogy a résztvevők megismerjék az állambiztonsági érdeklődésre 
számot tartó cselekedeteket, problémákat és információ-csoportokat, és az 
azokkal kapcsolatos megelőzési feladatokat, a törvény által az állambizton-
sági szervekre ruházott hatáskörnek megfelelően és azok arányában.

Az általános kiképzésnek biztosítania kell a törvények és a jogrend bár-
mely megszegésének vagy más olyan cselekedeteknek és helyzeteknek az ész-
lelését és jelzését, amelyek veszélyeztethetik a haza fellendülését és védelmét.

A különleges kiképzés különbözőképpen zajlik, a hálózati személyek cso-
portjai szerint, azon konkrét célok függvényében, amelyek érdekében a be-
szervezés megtörtént, és a művelet jellege, a terület, az állambiztonsági 
problémák vagy objektumok, eljárások vagy esetek szerinti információgyűj-
tés feladatainak a meghatározásából áll.

A rezidensekre és a konspirált lakások tulajdonosaira vonatkozó külön-
leges kiképzést a rájuk háruló feladatok függvényében kell meghatározni.

A hírszerző hálózat magatartásának irányítása a hálózatban résztvevő 
személyek megfelelő viselkedésének a meghatározásából áll oly módon, 
hogy a kijelölt feladatok ellátása során ezen személyek megőrizzék küldeté-
sük konspiratív jellegét, elnyerjék azon közeg teljes bizalmát, ahonnan in-
formációkat gyűjtenek, és ne viselkedjenek provokatív módon.

A viselkedési elvek meghatározásában tekintetbe kell venni a hálózati 
személyek kezdeményezéseit, a megállapított feladatok korlátai között.

24. cikkely. A hírszerző hálózat tevékenységének irányítása kötelező mó-
don minden, működő hálózattal rendelkező állambiztonsági káder legfon-
tosabb feladatát képezi.

A hírszerző hálózat irányítása annak konkrét vezetése által valósul meg, 
azon információk titkos és időben történő gyűjtése és továbbítása érdekében, 
amelyek által a megelőző felderítés, megfigyelés és adatgyűjtés teljesíthető.

A hírszerző hálózat vezetésének biztosítania kell, hogy az adatszolgálta-
tók aktívan részt vegyenek az információk felkutatásában, helyesen ítéljék 
meg a műveleti szempontból fontos problémákat, és elkötelezettek legye-
nek az ezek [felderítésének] elmélyítésében és tisztázásában, a teljes objek-
tivitás szellemében.

Az azonnali veszélyt jelentő, súlyos következményekkel járó helyzetek 
megállapítása esetében, amelyeket más módon nem lehet megszüntetni, a 
hírszerző hálózatot utasítani kell az azonnali és közvetlen beavatkozásra a 
veszély kibontakozásának elkerüléséért.
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A hírszerző hálózat tevékenységének irányítása és annak képzése során, 
főként az ellenséges, retrográd nézeteket valló elemek környezetében mű-
ködő, vagy a külföldiek közegében igénybe vett hálózat esetében, folyama-
tosan figyelni kell a politikai és erkölcsi tulajdonságok erősségére, a negatív 
hatások befogadásának elkerülése végett.

25. cikkely. A hírszerző hálózat által gyűjtött információkat rendszerint 
írásban, tájékoztató jegyzékek formájában kell átvenni.

A tisztekkel szóban közölt információkat tájékoztató jelentésekben kell 
feljegyezni.

Indokolt esetekben és az egységvezetők jóváhagyásával, a tisztek ellen-
őrzése alatt egyes, speciálisan kiválasztott hálózati személyeket el lehet lát-
ni olyan eszközökkel, amelyekkel titokban rögzíthetnek azon elemekkel 
folytatott beszélgetéseket, amelyeket megfigyelnek.

Az állambiztonsági káderek kötelessége, hogy biztosítsák az informáci-
ók teljes, világos és pontos átvételét, a jelzett helyzetek helyes értelmezésé-
hez szükséges összes szempont pontos feljegyzésével.

Ha egyes szempontok tisztázásra szorulnak, biztosítani kell a hálózati 
személyek megfelelő kiképzését és irányítását, a feladatok végrehajtási mó-
dozatainak pontos meghatározásával, amelyek során azok eljárhatnak az 
információk teljes körű tisztázása érdekében.

26. cikkely. A tájékoztató jegyzékeket és jelentéseket azonnal és felelős-
ségteljesen elemzik, biztosítva az információk értékelését és értelmezését, a 
műveleti következtetések levonását és az ellenőrzési és hasznosítási intézke-
dések megállapítását.

A közvetlen felettesek kötelező módon naponta elemzik a beosztottaik-
tól átvett információkat, és kompetens döntésekkel, valamint rendszeres el-
lenőrzési és útmutatási eljárásokkal biztosítják a szigorú fegyelmet az infor-
mációk feldolgozása, azok felsőbb szinten történő hasznosítása és az adat-
gyűjtési képességek folyamatos fejlesztése során.

V. fejezet 
Kapcsolattartás a hírszerző hálózattal

27. cikkely. A hírszerző hálózattal való kapcsolattartás folyamatos, műve-
leti és teljesen konspiratív jellegű.

A kapcsolat lehet személyes vagy személytelen.
A személyes kapcsolat közvetlen akkor, ha közvetlenül az állambiztonsági 

tiszt építi ki, és közvetett, ha egy rezidens közvetíti.
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A hálózati személyek megkeresése rendszerint a körülmények függvényé-
ben előre meghatározott találkozók keretében történik; az informátorokkal 
azonban legalább havi egy találkozót kell lebonyolítani.

Minden, a hírszerző hálózattal dolgozó állambiztonsági káder a találko-
zók mellett kötelezően kapcsolattartási rendszert tart fenn, amely lehetővé 
teszi az azonnali megkeresést vagy információk átvételét műveleti időpon-
tokban.

A hálózattól továbbított információk átvétele szintén személytelen kap-
csolaton keresztül történik, ezért kötelező ilyen jellegű rendszerek (megfele-
lő rejtekhelyek és tárhelyek, postafiókok, konspirált címek, írásos vagy tele-
fonos, hagyományos kommunikációs kódok és egyebek) kialakítása külön-
leges helyzetekre, és minden olyan esetre, amikor nem lehet közvetlen kap-
csolatot létesíteni.

A személytelen kapcsolatrendszereket a szolgálatok főnökei, velük 
egyenrangú személyek és a katonai hírszerző bürók főnökei hagyják jóvá.

28. cikkely. A hírszerző hálózatban résztvevő személyekkel konspirált 
vagy műveleti lakásokon kell találkozni.

A hálózati személyeket az egységek (a megyei és a bukaresti állambiz-
tonsági szervek) vezetőinek a jóváhagyásával lehet bevezetni a műveleti 
[konspiratív] lakásokba.

A közvetlen felettesek jóváhagyhatnak találkozókat más helyszíneken 
is, de csak ha bizonyossá vált, hogy teljes mértékben teljesülnek a konspira-
tivitás feltételei.

29. cikkely. A konspirált és műveleti lakások használata során kötelező-
en biztosítani kell a konspiratív jelleget és a fedőtörténet (legenda)3 megőr-
zését célzó szigorú lépéseket, azok rendeltetésének és az azokat felkereső 
személyeknek a teljes fedezése érdekében.

30. cikkely. A rezidensek kapcsolathálójában megadott támogató sze-
mélyekkel a jelen rendelkezések III. és IV. fejezetében megállapított rendel-
kezések szerint kell tevékenységet folytatni.

A rezidensek folyamatos és alapos képezést kapnak a támogató szemé-
lyekkel szemben alkalmazandó szabályok és az azok által teljesítendő fel-
adatok, a kapcsolattartás megszervezésének módjai, valamint az informáci-
ós anyagok összeállítása, átvétele és az állambiztonsági tiszteknek való át-
adásáig történő megőrizése vonatkozásában.

A rezidensekkel egyeztetni kell az ő kapcsolathálóikban levő személyek-
től kapott információk operatív továbbításának konkrét módozatait.

3 Fedőtörténet egy operatív intézkedés, kombináció, konspiratív lakás valódi céljának 
leplezésére.
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A rezidenseknek olyan hálózati személyekkel kell kapcsolatot tartaniuk, 
akiket irányíthatnak az adatgyűjtésben, és akikkel konspiratív módon, a va-
lós munka- és életkörülményeket kihasználva találkozhatnak.

A kapcsolatrendszerbe való átadás egyénileg történik, a rezidens és a 
támogató személy (informátor) beleegyezésével, és a központi szolgálatok, 
a megyei és a bukaresti állambiztonsági szervek szolgálatvezetői vagy velük 
egyenrangú személyek, illetve a katonai hírszerzési ügyosztályok vezetői 
hagyják jóvá.

Az állambiztonsági tisztek kötelező módon legalább félévente egyszer 
közvetlen kapcsolatba lépnek a rezidensek hálózatában lévő támogató sze-
mélyekkel, a munkavégzési és eligazítási rendszer megerősítése és az állam-
biztonsági feladatok során elért eredményesség fokozása érdekében.

Vi. fejezet 
a hírszerző hálózat ellenőrzése és elemzése

31. cikkely. A hírszerző hálózat ellenőrzése állandóan és kötelezően vég-
zendő eljárás, amely a beszervezési szakaszban kezdődik, az együttműködés 
alatt folyamatos, és bizonyos helyzetekben pedig a kapcsolat megszűnése 
után is tart.

A hírszerző hálózat ellenőrzése során az igények szerint az állambizton-
sági munka minden eszköze és módszere felhasználható, beleértve az össze-
tett tesztelést is.

A hálózat ellenőrzésének lehetővé kell tennie az adatközlők lojalitásá-
nak és őszinteségének, a magatartás és a konspirációs szabályok tisztelet-
ben tartásának, az együttműködéssel kapcsolatos magatartás, valamint az 
információ-szolgáltatás objektivitásának a megbízható  értékelését. Azokat 
a személyeket, akiknek a hálózatban való részvétele már nem indokolt, ki 
kell vonni a hálózatból.

32. cikkely. Azon információkat vagy jeleket, amelyekből az a gyanú von-
ható le, hogy egyes hálózati személyek nem működnek közre lojálisan, de-
konspiráltak vagy bűncselekményeket hajtottak végre, megfelelő intézkedé-
sekkel műveletileg ellenőrizni kell, a műveleti érdekeket tartva szem előtt.

33. cikkely. Azon hálózati személyek, akik bűncselekményeket hajtottak 
végre, nem működnek közre lojálisan vagy dekonspiráltak, azonnal kizáran-
dók a hálózatból; ugyanakkor intézkedéseket kell hozni minden ilyen eset ki-
vizsgálása érdekében, biztosítva a körülmények és okok tisztázását, valamint 
az állambiztonsági munka megkárosításának mérséklését és ellensúlyozását.
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A határt törvénytelenül átlépő vagy az országba való visszatérést elutasító 
hálózati személyek esetei rendkívül súlyos eseményeknek minősítendők; eze-
ket a központi egységek (a megyei és a bukaresti állambiztonsági szervek) 
vezetői személyesen vizsgálják ki, és az eredményeket, illetve a meghozott 
intézkedéseket a tevékenységi kör szerinti közvetlen felettesnek jelentik.

A felelős káderekkel és felettesekkel szemben alkalmazott intézkedések 
mellett összetett konspirációból és megelőzésből álló, valamint az áruló for-
rások elszigetelését és kompromittálását célzó összetett elhárítási intézke-
déseket kell foganatosítani.

Fel kell adni azokat a konspirált és műveleti lakásokat, amelyekbe az 
említett személyek bejáratosak voltak.

Ugyanakkor ilyen esetekben megfelelő elhárítási  intézkedéseket kell 
hozni azon rezidensek esetében is, akiknek a hálózatában voltak az említett 
személyek.

34. cikkely. A központi adatgyűjtési és operatív egységek kötelező mó-
don konkrétan támogatják, irányítják és ellenőrzik a hírszerző hálózat létre-
hozásának és működtetésének teljes folyamatát, a hatáskörük szerinti tevé-
kenységi körnek megfelelően.

Bármilyen beosztású vezetőnek, a hálózat minőségének és hatékonysá-
gának fokozása érdekében kötelessége állandó jelleggel és felelősségteljesen 
foglalkozni a beosztottjaik irányításával és ellenőrzésével a hírszerző háló-
zattal való munkájuk során.

A felettes vezetőknek kötelességük személyesen bekapcsolódni a poten-
ciális együttműködők kijelölésébe és tanulmányozásába, kiválasztásába, a 
beszervezések végrehajtásába és a hírszerző hálózat ellenőrzésébe.

A munkaközösségek vezetői, a problémakoordinátorok, a szolgálatveze-
tők és hasonló beosztású személyek évente legalább egyszer elvégzik a háló-
zatban résztvevő összes személy tevékenységének és magatartásának a 
mélyreható elemzését, a továbbított információk műveleti értéke, az általá-
nos és sajátos feladatok és az információszerzés célkitűzései megvalósítási 
szakaszának függvényében értékelve.

Az adatgyűjtésben, társított módszereket használó akciókban vagy kü-
lönleges munkákban használt informátorokat a központi egységek vezetői, 
a megyei és a bukaresti állambiztonsági szervek vezetői minden szükséges 
esetben ellenőrzik, de nem kevesebb, mint évente egyszer.

Az elemzések eredményét a személyi dossziékban tárolt jelentés-jegyzé-
kekbe vezetik fel.

A központi egységek vezetői, a megyei és a bukaresti állambiztonsági 
szervek vezetői és helyetteseik rendszeresen elemzik azt, hogy a hálózat 
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milyen mértékben fogja át a hatáskörük alá tartozó objektumokat, helyeket, 
problémákat és közegeket, valamint a figyelemmel kísért személyeket, elem-
zik továbbá a hírszerző hálózat elhelyezését és behatoló képességét, a mó-
dozatot, ahogyan azt irányítani lehet a műveleti helyzet prioritásai és dina-
mikája függvényében.

Az elemzésekből levont következtetések alapján meghozzák azokat a 
konkrét intézkedéseket, amelyeket az adatgyűjtési potenciál fokozását, a há-
lózat szerkezetének és minőségének a jobbítását, az adatgyűjtési lehetősé-
gek felsőbb szintű hasznosítását, a hálózat megelőző megismerését célzó 
működésének a takarékossága érdekében kell hozni.

35. cikkely. Az információk hasznosítása (az információs anyagok feldol-
gozása, ellenőrzése, felhasználása, továbbítása és megőrzése) a hírszerző 
hálózat konspiratív jellegének az állandó biztosítása mellett történik.

A tájékoztató jegyzékek és jelentések a szigorúan titkos dokumentumok 
sorába tartoznak, amelyekre a vonatkozó érvényes jogszabályok alkalma-
zandók.

Szigorúan tilos a tájékoztató jegyzékek fénymásolóval történő sokszoro-
sítása vagy lefényképezése, valamint eredeti példányaik továbbítása.

36. cikkely. A szolgáltatott információk értékével arányosan a hírszerző 
hálózatban résztvevő személyeket meg lehet jutalmazni pénzzel vagy tárgyak-
kal, az érvényes normáknak megfelelően, vagy más módon lehet őket ösztö-
nözni, a törvényes előírások és munkanormák tiszteletben tartása mellett.

Vii. fejezet 
a hírszerző hálózatról vezetett nyilvántartás

37. cikkely. Az informátorokról, támogató személyekről és rezidensekről 
személyi dossziékat kell összeállítani a hozzájuk tartozó mappákkal együtt.

A konspirált lakások tulajdonosairól személyi dossziékat, a műveleti la-
kásokról pedig lakásdossziékat kell összeállítani.

A tanulók, diákok és szolgálatot teljesítő katonák közül együttműködő 
személyekről nem személyi dosszié, hanem a 2. melléklet szerinti típus-
adatlapok készülnek, amelyeket a kötelezettségvállalással és a szolgáltatott 
információkkal együtt mellékletként az objektum- vagy problémakör-dosszi-
éban kell tartani.

38. cikkely. A személyi dossziék tartalma:
– a dossziéban található anyagok jegyzéke (3. melléklet);
– azon káderek táblázata, akik tudnak arról, hogy a személy tagja az 

állambiztonsági hírszerző hálózatnak (4. melléklet);
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– táblázat a hálózati személy műveleti szempontból érdekes kapcsola-
tairól (5. melléklet);

– táblázat a jutalmazások nyilvántartásáról (6. melléklet);
– a tanulmányozási és ellenőrzési anyag;
– a beszervezési javaslatokat, illetve a beszervezés leírását tartalmazó 

jelentések;
– az együttműködési kötelezettségvállalás;
– jegyzék a kapcsolattartás módozatairól és a konspirált vagy műveleti 

lakásokról, amelyekbe a hálózati személyt bevezették;
– jelentések és jegyzékek a hálózati személy elemzéseiről és tevékeny-

sége értékeléséről.
A rezidens dossziéja ezenfelül tartalmazza a hálózata számára megadott 

támogató személyek táblázatát és a velük való találkozások lebonyolításá-
nak helyszíneit.

A műveleti lakások dossziéi és a konspirált lakások tulajdonosainak a 
dossziéi még tartalmazzák a következőket: a használt tér vázlatát és annak 
elhelyezkedését, a használt fedőtörténetet, a lakásokba bevezetett káderek 
és személyek táblázatát (7. melléklet), valamint az időszakos ellenőrzések 
eredményeit.

39. cikkely. A melléklet-mappa tartalma:
– a szolgáltatott információk eredeti példányai és a tájékoztató jelentések;
– a lebonyolított találkozások, a szolgáltatott információk és a feldol-

gozási mód nyilvántartása (8. melléklet).
40. cikkely. A munkahelyet vagy lakhelyet változtató informátorok és 

támogató személyek dossziéit 30 napon belül továbbítani kell az illetékes 
egységekhez.

A tanulók, diákok és szolgálatot teljesítő katonák személyi adatlapjait 
és kötelezettségvállalásait, valamint a szolgáltatott tájékoztató anyagokat a 
tanulmányok (a katonai szolgálat) befejezésekor az érvényes normák sze-
rint kell osztályozni. Az ezekbe a kategóriákba tartozó, kiváló együttműkö-
dési készséget tanúsító személyek adatait továbbítani kell az illetékes állam-
biztonsági egységekhez attól a naptól számított 30 napon belül, amikor je-
lentkeztek az új tevékenységi helyükön, amelyek majd döntenek a további 
felhasználásuk hasznosságáról.

41. cikkely. Csak azok a káderek és közvetlen feletteseik férhetnek hoz-
zá a hírszerző hálózatban résztvevő személyek dossziéihoz, akiknek a kap-
csolathálójába az adott személyek tartoznak.

Kivételes módon, a beszervezést jóváhagyó vezetők beleegyezésével vagy a 
jóváhagyás fölött álló utasítások alapján más káderek is kaphatnak hozzáférést 
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a hálózati személyek dossziéjához, olyan adatgyűjtési-műveleti feladatok teljesí-
tése érdekében, amelyek megkövetelik az adott személyek ideiglenes visszavéte-
lét a kapcsolathálózatba vagy különleges feladatokkal való megbízásukat.

A kivizsgáló és ellenőrző bizottságok csak a vizsgálatot vagy ellenőrzést 
jóváhagyó dokumentumba foglalt kifejezett felhatalmazás alapján férhetnek 
hozzá a hírszerző hálózat dossziéihoz. Ezt a felhatalmazást rendszerint a 
vizsgáló (ellenőrző) bizottság vezetője és a bizottság korlátozott számú 
tisztje kapja meg.

42. cikkely. A hírszerző hálózat nyilvántartását név szerint és statisztikai-
lag vezetik a következőképpen:

a) a központi egységek, a megyei és a bukaresti állambiztonsági szervek 
vezetik saját hálózataik névleges és statisztikai nyilvántartását kategóriák 
szerint;

b) a Tájékoztatási és Dokumentációs Központ vezeti:
– minden központi egység, a megyei és bukaresti állambiztonsági szer-

vek hírszerző hálózatainak a statisztikai nyilvántartását egységek szerint;
– a 2. minta szerinti adatlap szerinti nyilvántartást, amelyben az „in-

formációk lényege” rovatban fel kell tüntetni: „figyelmébe”.
43. cikkely. A hírszerző hálózattal kapcsolatos névleges és statisztikai 

adatokat csak a következők utasítására lehet kiadni:
– a miniszteri államtitkár és az Országos Állambiztonsági Igazgatóság 

kifejezett utasítására, az állambiztonsági szervek teljes hírszerző hálózatára 
vonatkozóan;

– a miniszter helyettesei és az államtitkárok kifejezett utasítására, az 
egységek és az általuk koordinált szakterületek szerinti hírszerző hálózatok-
ra vonatkozóan;

– a központi szakosított egységek vezetőinek kifejezett jóváhagyásával, 
a megyei és bukaresti állambiztonsági szervek vezetőinek a kifejezett jóvá-
hagyásával, a saját hálózatuk vonatkozásában.

Viii. fejezet 
Záró rendelkezések

44. cikkely. Jelen dokumentum rendelkezései alkalmazandók a vizsgála-
ti hálózatra is, a következő eltérésekkel:

– a vizsgálatok során nem kerül sor informátorok használatára;
– a tartalékos állambiztonsági tisztek sorából származó rezidensek, 

akik a hírszerző hálózatnak dolgoztak, legfeljebb 30 támogató személyt ve-
hetnek át a kapcsolathálózatukba;
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– a vizsgálatok során igénybevett támogató személyeket olyan egyének 
közül kell beszervezni, akiknek nincs reakciós vagy büntetett előéletük, és 
egyéb hírszerzési problémák sem kapcsolódnak hozzájuk;

– a vizsgálati hálózat és a szolgáltatott információk nyilvántartása adat-
lapok alapján történik, a 2. és 8. mellékletekben megadott minták szerint.

Az 1978. évi 001401. számú rendeletnek a vizsgálati hálózatra vonatko-
zó, a jelen cikkelyben meghatározott szabályoknak nem ellentmondó ren-
delkezései a továbbiakban is alkalmazandók.

45. cikkely. A külföldiek, a bebörtönzött személyek és a javító–intéze-
tekbe utalt kiskorúak köréből származó hírszerző hálózatra, valamint a vi-
déki közegben használt informátori hálózatra vonatkoznak az érvényes kü-
lönleges jogszabályok rendelkezései is.

46. cikkely. A Tájékoztatási és Dokumentációs Központ 60 napon belül 
jóváhagyásra előterjeszti az állambiztonsági apparátus hírszerző hálózatára 
vonatkozó jogszabályokban a jelen utasítások érvénybelépése következ-
tében hozandó módosításokat.

47. cikkely. Az 1–8. mellékletek a jelen utasítások szerves részét képezik.
48. cikkely. A jelen utasításokat az Önálló Jogi Titkárság terjeszti, a jó-

váhagyott terjesztési jegyzék szerint.
49. cikkely. A jelen utasításoknak ellentmondó bármely rendelkezés ér-

vényét veszti.
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1. sz. melléklet

Országos Állambiztonsági Igazgatóság Szigorúan titkos

Kötelezettségvállalás4 

Annak ismeretében, hogy a haza védelme, az állam biztonsága az egész 
nép hazafias kötelezettsége, minden állampolgár becsületbeli kötelessége, 
amelyet az Alkotmány előír;

Tudatában a haza védelméhez való hozzájárulásom jelentőségének, amely-
re mint a Románia Szocialista Köztársaság állampolgára voltam felkérve;

Alulírott (név és személynév), születésének ideje (év, hónap, nap) és 
helye (helység, megye), állandó lakhelye (cím), vállalom, hogy titkos, szer-
vezett és aktív módon támogatom az állambiztonsági szerveket az állam 
biztonsága ellen irányuló bűncselekmények megelőzését, felfedését és meg-
semmisítését célzó tevékenységükben, a szocialista berendezkedésünk érde-
keit sértő bármilyen megnyilvánulás elleni harcában.

Az állambiztonsági szervekkel való együttműködés során kötelezem 
magam arra, hogy folyamatos erőfeszítést fejtsek ki az állambiztonságot ér-
deklő információk felkutatásában és időben való továbbításában a megálla-
pított kapcsolatrendszereken keresztül; hogy következetesen harcoljak az 
igazság felkutatásáért és a törvény szigorú betartásáért; hogy harcosan és 
határozottan lépjek fel bármilyen bűncselekmény elkövetésének megelő-
zésében; hogy közvetlenül és haladéktalanul lépjek fel annak érdekében, 
hogy az állam biztonságára elkerülhetetlen veszélyt jelentő cselekedetek 
végrehajtását megakadályozzam; hogy éberséget tanúsítsak a haza ellensé-
geivel szemben; hogy őszinteségről és objektivitásról tegyek tanúságot az 
információk szolgáltatásában, [valamint] korrektségről az állambiztonsági 
szervekkel való viszonyaimban; hogy semmilyen módon ne éljek vissza az 
együttműködés során; hogy ne hozzak nyilvánosságra semmit a titkos 
együttműködésre vonatkozó tevékenységgel kapcsolatban, személytől, rang-
tól és rokonsági fokozattól függetlenül.

Attól a vágytól lelkesítve, hogy hozzájáruljak a nép forradalmi megvaló-
sításainak megőrzéséhez, mindent megteszek annak érdekében, hogy jelen 

4 A kötelezettségvállalás formuláját a (utasítás-tervezetben) „beleegyezés” megnevezés 
alatt javasolták (lásd ACNSAS, fond Documentar, 123. cs., 41. k. f. 151. – Ordinul 
ministrului Secretar de Stat, şi Şeful Departamentului Securităţii Statului Nr. D/
C/0020.008 din 1987, privind activitatea de creare şi folosire a reţelei informative din 
legătura aparatului de Securitate).
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kötelezettségvállalásom az életemben is megvalósuljon, mélyen megértve 
az adott kötelezettségvállalás be nem tartásának káros következményeit az 
állambiztonságot jelentő tevékenységre nézve.

………………………
(aláírás)

Időpont…………………….
A kötelezettség vállaláskor jelen volt
……………………………..
(fokozat, név és személynév)……………………….

Megjegyzés: 
1. Azok a káderek, akik a hírszerző hálózati jelentésekben konspiratív 

nevet használnak, ezzel a névvel írják alá a kötelezettségvállalást.
2. A kötelezettségvállalás szövegét a következő [esetekben és] módon 

kell változtatni:
– a rezidensek beszervezése esetén be kell illeszteni egy új bekezdést, 

amely a kapcsolatban levő támogató személyek képzésében, irányításában, 
nevelésében és ellenőrzésében rájuk háruló felelősségre vonatkozik;

– a konspiratív házak tulajdonosainak beszervezése esetén elvben meg 
kell jelennie az általuk vállalt kötelezettségnek, miszerint a műveleti munka 
érdekében az állambiztonság rendelkezésére bocsátják az igényelt lakhelyet, 
és betartják a szükséges intézkedéseket a konspirativitás megőrzése ér-
dekében.

3. A fenti kötelezettségvállalás tartalma tájékoztató jellegű. A beszerve-
zett személy sajátosságainak függvényében módosul.
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2. sz. melléklet

Országos Állambiztonsági Igazgatóság Szigorúan titkos

Egység……………….
Ügyosztály…………..
Jóváhagyta,

 Fokozat, név, személynév
 …………………………..
 időpont…………………..

A konspiráló neve:
…………………….

a támogató személy adatlapja
(tanulók, diákok, szolgálatot teljesítő katonák, vizsgálatok)

……sz. ………………-ból

Név ..................................... Személynév .............................................................
..........................................................és ........................................................... fia,
születési év ................................................ hely ....................................... megye
............................................ nemzetisége .................................állampolgársága
.................................... tanulmányok .................................. szakmai besorolása 
....................................................... foglalkozás ...................................................
munkahely (intézmény, Katonai Egység) ................. Állandó lakhely: megye 
....................................... helység (kerület) ......................... ……….………………..…
......................................... utca ...........szám................ tömbház ........ lépcsőház
emelet ................lakás ............................... telefon .............................................

Hogyan van nyilvántartva ............................................................................
A beszervezés célja .......................................................................................
A személy rövid jellemzése (képességek és adatszerzési lehetőségek)
 .......................................................................................................................
A családtagok adatai* ..................................................................................
A beszervezés időpontja ............ a beszervező tiszt .....................(aláírás)
Kapcsolattartási rendszer, amiben megállapodtak ....................................

* Tanulók, diákok és szolgálatot teljesítő katonák esetében kötelező módon be kell 
vezetni a nyilvántartásokban való ellenőrzés eredményét is..
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a hírszerző hálózatban végzett tevékenység rövid éves elemzése

Időpont Az elemzés eredménye A jóváhagyó vezető aláírása

az időnkénti ellenőrzések által eredményezett fontosabb szempontok
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Időpont Jutalom A jutalmazó tiszt Időpont Jutalom A jutalmazó tiszt

A kapcsolattartó tisztek (rezidensek)

Fokozat, név, személynév Időszak Fokozat, név, személynév Időszak

A kapcsolattartás megszűnésének időpontja ... Oka: (tanulók, diákok és 
szolgálatot teljesítő katonák esetében fel kell tüntetni a kapcsolattartó tisz-
tek javaslatait is a további együttműködést illetően) .......................................
..............................................................................................................................

Javaslattevő Jóváhagyó

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

Fokozat, név, személynév, aláírás Fokozat, név, személynév, aláírás

3. sz. melléklet

Szigorúan titkos

A dossziéban található anyagok
jegyzéke

Sorsz. A dokumentum 
száma

A dokumentum 
időpontja

A dokumentum 
rövid leírása

A dossziéban sze-
replő oldalak száma
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4. sz. melléklet

Szigorúan titkos

Táblázat
azokról a káderekről, akik tudnak arról, hogy az illető személy tagja 

az Állambiztonság hírszerző hálózatának

Sorsz. A tiszt fokozata, neve és 
személyneve

Cél Időszak Átnézett oldalak Megjegyzések

5. sz. melléklet

Szigorúan titkos

Táblázat
a hálózati személy műveleti szempontból érdekes kapcsolatairól

Sorsz. Név és személynév Születési idő A kapcsolat természete Megjegyzések

6. sz. melléklet

Szigorúan titkos

Táblázat
a jutalmazások nyilvántartásáról

Sorsz. Jutalom Átadás időpontja A jutalmat átadó tiszt fokozata, neve és 
személyneve
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7. sz. melléklet

Szigorúan titkos

Táblázat
a ………….. házba bevezetett hálózati személyekről és káderekről

Sorsz. A tiszt neve, sze-
mélyneve és fo-
kozata

A bevezetett sze-
mély konspiratív 
neve

A bevezetés 
időpontja

A kivonás 
idopontja

A kivonás 
oka

8. sz. melléklet

Szigorúan titkos

a megvalósult találkozók, a szolgáltatott adatok és azok hasznosításának
nyilvántartása

Sorsz. A találkozás 
időpontja

A tájékoztató 
jegyzék vagy je-
lentés száma és 
az információk 
összefoglalása 
(mire vonatkoz-
nak)

Hasznosítási 
mód

A mellékelt 
mappában 
szereplő ol-
dalak száma

Megjegyzések
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9. sz. melléklet5 

Jóváhagyva ................................................................... Szigorúan titkos
.........................................................................................(kitöltés után)

Ügyosztályvezető
…………………………..
Ügyosztály
…………………………..

a tanulók köréből származó támogató személy adatlapja
(diákok, szolgálatot teljesítő katonák)

Név ....................................... Személynév ...........................................................
Konspiratív név .....................................a beszervezés ideje .............................
Apja személyneve .......................... anyja személyneve ....................................
Születés ideje és helye: időpont .................................helység ...........................
megye ............................
nemzetiség ..........................osztály ....................[oktatási] szint ......... év .........
tanintézmény.......................................................................................................
Állandó lakhely: megye .......................helység ..................................................
utca ..................házszám ......... tömbház ........... lakrész .........telefon ..............

A pszichofizikai jellemzők és az adatszerzési lehetőségek rövid leírása
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
A szülők azonosításához szükséges fontosabb adatok:
Apa ...Születés ideje: .................................. helye: .............................................

Munkahelye: ............................................................................................
Szakma (foglalkozás): .............................................................................
Hogyan van számon tartva a BM nyilvántartásaiban ...........................

Anya: Születés ideje: .................................. helye: .............................................
Munkahelye: ............................................................................................

5 ACNSAS, Fond Documetar, 123. cs, 41. k., f. 154 f–v. – Fişa persoanei de sprijin din 
rândul elevilor, lásd: Ordinul ministrului Secretar de Stat, şi Şeful Departamentului 
Securităţii Statului Nr. D/C/0020.008 din 1987, privind activitatea de creare şi folosire 
a reţelei informative din legătura aparatului de Securitate. Fontosnak tartottuk ennek 
a (tervezetként maradt) dokumentumnak a közreadását a kazuisztika és a (elsősorban 
a szolgálatot teljesítő katonák köréből történő) beszervezett személyek jelentős 
számának tanulmányozása végett.
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Szakma (foglalkozás): .............................................................................
Hogyan van számon tartva a BM nyilvántartásaiban ...........................

A kapcsolattartó tiszt neve, személyneve és aláírása: ......................................
..............................................................................................................................
Annak a személynek a neve, személyneve és aláírása, akivel kapcsolatot 
tart: .......................................................................................................................

A [hírszerző] hálózatban kifejtett tevékenység rövid éves jellemzése6:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

A kapcsolattartó tiszt javaslata a további hasznosításra [együttműködésre] 
vonatkozóan ........................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Az elhelyezés, bevonás, kivonás, áthelyezés időpontja: ..................................
..............................................................................................................................
Hová helyezték el, át, illetve mibe vonták be stb .............................................
..............................................................................................................................

Fordította: Incze Éva

6 „Jellemzők” [caracteristici], az eredetiben.


