
A TITKOS FIGYELÉS
Adalékok az állambiztonsági
módszertan tárgyköréhez

"A hatalom abban rejlik, lIogy az emberi
lelkeket darabokra tépjük, s aztán olyan
új alakba rakjuk össze, amilyenbe akar
juk.")

Az 1956-os forradalom utáni időszakban a Ká
dár János vezette politikai elit hatalmának meg
szilárdítására azt próbálta elhitetni a társada
lommal, hogy az új alakot öltött szocializmus az
össznépi állam, ,,ahol egyre nagyobb mértékben fej
lődik a szocialista demokrácia, a nép még szélesebb
körben vesz részt a közügyek intézésében, fokoz6dika
tömegek aktivitása és öntevékenysége. Egyre szilár
dabbá válik a társadalom erkölcsi-politikai egysége
( . .. ) .,,2 Az említett politikai célok megvalósításá
ban a kommunista kormányzat, a nyílt eszközök
mellett, nagymértékben támaszkodott a titkos
szolgálatokra is. Ennek segítségével a poli tikai
hatalom képes volt párhuzamosan különböző

társadalmi csoportokat a régi-új szocialista tár
sadalmi berendezkedéshez "szocializálni".

A centralizált elnyomó gépezet, ideológiai
és propaganda-okokból, a vezető értelmiséget
és az egyházakat támadta és gyengítette, vagyis
azokat a csoportokat, amelyek alternatív világ
képet nyújthattak a társadalomnak. Tehát a tu
datos munkásvezetők, egyházi személyek, értel
miségiek és a felsorolást folytathatnánk, vagyis
mindazok, akik a forradalom utáni szocialista
"öndefiniálás és rekonstrukció" folyamatát aka
dályozták, felkerültek a hatalom ellens égk ép
listájára .

Akik nem részesültek közvetlenül a kialaku
ló rendszer " törvényességének" megnyilvánu
lásában - családtagjaik kivégzésekor vagy be
börtönzésekor -, azok is tapasztalhatták, hogy
életük csakis a hatalom szeszélyétől függ, s ez
zel teljes magányban kellett szembenézniük,
anélkül hogy bármilyen segítséget kaphattak
volna attól a csoporttól, amel ybe tartoztak. Ar
ról, hogya külső segítséggel kormányzati poz í
cióba került hatalom milyen jövőt képzelt el
népének, a magyar polgárok többségének el
képzelése sem volt . Ugyanakkor, Arthur
Koestler már az ötvenes években megfogalmaz
ta kételyei t a keletről importált berendezked és
következményeiről : "Hogy a megszállás meddig
fog tartani, nem tudjuk, abban azonban biztosak le
hetünk, lIogy mire vége lesz, az érintett ország és
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nép mélységesen és j6vátelletetlenül megiauozik:"
Hasonló állapotba akarták juttatni az egyházat
is, hogy ilyen módon a funkci ójától megfosztott
intézm ény csak magányosan maradt egyh ázi
sze mélyek gyűjtőhelyévé valjon, amel yet sz ű k

ség esetén a Nyugatnak képesek felmutatni
mint a demokrácia egyik zálogát.

A kád ári korszakban a titkosszolgálat terüle
tén hasonló modellváltás történt, mint a politi
kai hatalomban; vagyis az ötvenes évek végén
még túlsúlyban voltak a főleg elnyomó, elret
tentő jellegű elj ár ások . majd a hatvanas évek
második felétől a hangsúly á ttevődött a meg
előző jellegű módszerekre. Ennek a szakmai
változásnak indokIását olvashaljuk egy korabeli
szakmai anyagban: "Az operatfv4 úton végrehaj
tott megelőz6" és bomlasztlf intézkedések politikailag
értékesebbek, mint az időben alkalmazott diJferenci
dltan megoldott adminisztratfv megtorlds:" Az ál
lambiztonság apparátusa a fennálló renddel
szembeni bármilyen, akár a legapróbb megnyil
vánulást is észlelte és a politikai céloknak meg
felelően, titkosszolgálati eszközökkel feldolgoz
ta.8 A puhának titulált rendszerben az eljáráso
kat taglaló szakmai anyagokban csak könyörte
len, ideológiai indíttatású megszövegezéssel ta
lálkozunk. Korabeli állambiztonsági tálalásban
ez így hangzik: "A feldolgom munkafeladata, hogy
az operatfv eszközöksegftségével felderftse az államel
lenes bűncselekmények tervezőit, elkövetőit, vala
mennvi bűntársát, bűnös kapcsolatát és az általuk el
követett búncselekményeket."9Nem meglepő tehát,
hogyatisztek minden adandó alkalommal a re
zsim sugallta bűnbakot keresték és fedezték fel
a társadalom különbözőcsoportjainak soraiban.

Természetesnek tűnik (de nem lehet az),
hogy az állambiztonsági tisztek az állampolgá
rokkal szemben folytatott titkos eljárásokat a
szocialista törvényességre alapozott szakmai ér
vek alapján hajtották végre. Az így megszerzett
információkat szabályszerűen felhasználták,
mondhatni beépítették a nyílt eljárási szaka
szokba. Erre találunk konkrét utalást az opera
tív tisztek képzésére , továbbképzésére összeállí
tott szakanyagban: "Az ügynöki eperatta feldolgo
m munka a vizsgálati eljárást, a viszonylag nyilt
büntetőeljárást készíti elő, - titkos openuto eszkö
zök segftségével." lO

A pszeudojogszerűség elvét alkalmazva, ki
dolgozták azt , hogy "az operatio titkos eszközök
felhasználásával szerzeti bizonyftékok hogyan hasz
nálhat6k fel oly m édon , hogy titkosságuk leplezett
maradjon, az alkalmazott m édszetek ne legyenek fel-



fedve, és mégisbizonyítsanak olyan mériékben, hogy
a valóban bűnös személyta valóban elkövetett bűnös
cselekményei miatt bírósági úton is felelősségre le
hessen vonni."ll

Mindezt csak úgy tudták megvalósítani,
hogy az állambiztonsági szervek időben infor
mációt kaptak az általuk veszélyesnek vélelme
zett eseményekről. Az adatokat Ksellenőrzés

sel,lZ lehallgatással. figyeléssel, hálózati úton
szerezték meg. Jelen esetben, terjedelmi okok
ból csak a figyelésre térünk ki. Ez a titkosszol
gálati eszköz, függetlenül a hatalmi berendez
kedéstől, 1956 előtt és után is az operatív eljárá
sok alapját képezte, mert információra - mely
minden korban a titkosszolgálatok lételeme 
minden esetben szükség volt. Aggályokat az in
formáció megszerzésének módja és felhasználá
sa vethet fel, de általában nem a szerv szolgála
tában állók számára, mert ők nagyrészt elhiva
tottsággal tették, amit tettek.13 A titkos eszkö
zökkel megszerzett információknak a rendszer
ben való közlekedésérőlés felhasználásának le
hetőségeiről még nem rendelkezünk megfelelő

rálátással, ezért is szükséges a titkosszolgálatok
metodikai elemzése.

Az állambiztonsági apparátus működési el
vének megismeréséhez megkerülhetetlennek
látszik eszközeinek és módszereinek sziszterna
tikus megismerése. A figyelést mint titkosszol
gálati eszközt előbb a meghatározó alapelvek
ismertetésén keresztül közelítjűk meg, majd az
alkalmazási területek rövid bemutatására te
szünk kísérletet.

A korabeli szakmai meghatározás szerint "a
titkos figyelés (.. .) az a konspirált tevékenység,
melyneksorán anyomozók kilétüknek és tevékenysé
güknek felfedése nélküladatgyűjtés céljából rövidebb
vagy hosszabb időn keresztül vizuális módon figye
lemmel kísérik a rendőrséget érdeklő

- egyesszemélyek, csoportok teve1cenységét, ma
gatartását és mozgását;

- a figyelt személy bűnügyi szempontból lénye-
gesnek látszó kapcsolatait (ezek kilétét megállapítják);

- egyes helyiségeket, területeket és tárgyakat;
- eseményeket és jelenségeket.'d4
A korabeli állambiztonsági tankönyvekből

tudjuk, hogy a figyelést általában a Belügymi
nisztérium "T,,15 állományú beosztottai végez
ték. Ha a szükség úgy hozta, akkor a hálózati
személyeket igénybe vették erre a célra olyan
módon, hogy megfelelő legenda16 és fedőtevé

kenységgel leplezték a cselekedet valódi célját.
Munkájuk végzése során a titkos állományú tisz
tek konspirált technikai eszközöket" alkalmaz
tak. A "T" állomány és eszközeik rejtése érdeké
ben fedett figyelő és tartózkodási helyeket szer
veztek, álcázási eszközöket vettek igénybe. IB
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Az elméleti szakanyagok és az operatív tisz
tek visszaemlékezései alapján kristálytisztán
rajzolódnak ki azok az alapelvek, amelyek meg
alapozták a figyelés műveletének sikerességét.

- Az eljárás akkor felelt meg a szocialista
törvényességnek," ha olyan személyeket figyel
tek, akiket alaposan gyanúsítottak államellenes
cselekedet elkövetésével. Tehát már más titkos
úton megszerzett információk alapján indítvá
nyozták a figyelést a bűncselekmény bizonyítá
sára.

- Nyilvánvaló volt, hogya külső figyelést
konspiratív módon, azaz titkosan hajtották vég
re. Kínosan vigyáztak arra, hogy ilyen irányú
tevékenységük a célszemély előtt rejtve marad
jon, sőt a környezet sem érzékelhetett semmit.
A korabeli indoklás szerint "a környezet előtti

dekonspiráció kedvezőtlen politikai hangulatot idéz
het elő a lakosság körében".20

- A személyi állomány és az operatív tech
nika (hang- és képrőgzítés) minősége és meny
nyisége, ezenkívül az alkalmazott figyelési tak
tika megválasztása annak a függvénye volt,
hogy a figyelt személyt milyen ellenséges tevé
kenységgel gyanúsították, illetve mi volt a fi
gyelés célja.

- A célszemély az elindított eljárás során
folyamatos ellenőrzés alatt állt, így lehetőség

nyílt arra, hogy teljesen felderítsék nemcsak a
haladási útvonalat, találkozásait, hanem azokat
a személyeket és címeket is, amelyek csak érin
tőlegesen jelentek meg az adott személlyel kap
csolatban.

- Mindezen adatok dokumentálása (írás
ban, kép- vagy hangalakban való rögzítése)
alapvető követelmény volt, mert bizonyítékként
szolgálhatott a további eljárások számára: "A
fénykép és filmfelvétel rögzítheti a figyelt személy
kapcsolatait, kapcsolataival való találkozását, a talál
kozás színhelyét, az anyagok átadását és átvételét,
valaminta találkozások lebonyolításának módszereit.
A fénykép és filmfelvételek tárgyilagosan mutatják
mega figyelt személy mozgását, kapcsolatait és talál
kozásait, valamint a figyelt személy magatartását.
Ezeka bizonyítékok fontos kiegészítői az írásos figye
lési jelentésnek. A külső figyelés során készítettbizo
nyítékokat21 rendszerint nem lehet a vizsgálat során
felfedni és felhasználni. Azonban egyes esetekben
jogi erejűvé lehet tenni azokat.,,22

A titkos figyelés nélkülözhetetlen volt a fel
dol~ozás alatt álló személyek tanulmányozásá
nál, 3 a hálózati személyek ellenőrzésénél/"és a
kapcsolatok megállapításánál.

A figyelés nemcsak elősegítette abeszerve
zésre kerülő személyek kiválasztását és tanul
mányozását úgy, hogy egyben ellenőriztea töb
bi tanulmányozási eszköz és módszer által már



megállapítottakat, hanem sajátos lehetőségeivel

olyan adatokat is tudott nyújtani, melyek meg
könnyítették a beszervezési jelölt alaposabb
megismerését és a beszervezéssel kapcsolatos
döntés meghozatalát. Meghatározó szerepet ját
szott még abeszervezési javaslat" elkészítésé
ben és alátámaszthatta, vagy éppen vitássá te
hette a jelölt tanulmányozása során addig
összegyűjtött adatokat. A tanulmányozási eljá
rás alkalmával figyelést végző tisztek a jelöltek
napi mozgásának megállapítása mellett észlel
ték azok szinte valamennyi külső megnyilvánu
lását, és ebből következtettek bizonyos tulajdon
ságaikra. (Erzékelték, ha a személy nyugodt
vagy ideges, körültekintő, vagy semmivel nem
törődő, józan vagy éppen alkoholos állapotú,
megállapíthatták beszervezésre alkalmatlan ma
gatartását, hangulatának alakulását.) Nyomon
követték azt is, hogy amikor találkozott a kap
csolatokkal, azokhoz milyen volt a viszonya,
megjelent-e azokon a helyeken és azok között a
személyek között, ahova beszervezését tervez
ték. Tanulmányozás céljából hálózati személye
ket is bevethettek, akik figyeléssel információt
adhattak a beszervezésre kerülő személyről.

A külső figyelés általában csak a megfigyelt
személyek külső megnyilvánulásainak megálla
pítására adott lehetőséget,a célszemélyek vagy
csoportok elképzeléseinek, terveinek mélyebb
megismerésére nem. Ezért a figyelést végrehajtó
hivatásos tiszt mellett hálózati személyeket
(ügynök, titkos megbízott, titkos munkatárs) is
alkalmaztak. A hálózati személy által végzett fi
gyeléskor információt szerezhettek acélszemély
mozgásának és tevékenységének núnden olyan
mozzanatáról, amely zárt helyiségben, illetve
területen történt, és lényeges, hogy dokumen
tálni tudták kapcsolataikat is. A figyelést végre
hajtó hálózati személyek a tartás és a konspirá
ció szabályainak megfelelően teljesítették az
operatív tisztek utasításait, így nem lehetett tu
domásuk arról, hogy az általuk (írásban vagy
szóban) átadott adatokat a tisztek hogyan hasz
nálták föl a továbbiakban.

A hálózati személy által végrehajtott ellenőr

ző figyelést használhatták újonnan beszervezett
vagy már hosszabb idő óta együttműködő ügy
nökökkel szemben. A tartótisztek egy személy
beszervezése után közvetlenül figyelés t kértek
az új hálózati személyre, annak megállapításá
ra, hogy a beszervezés milyen hatással volt az
érintettre, hogy az esemény után kikkel találko
zott és kiknek a lakását kereste fel. Az újdonsült
ügynök első feladatának végrehajtását is figye
lés révén ellenőrizték. A tisztek mondhatni ru
tinszerűen kértek figyelést a bejáratott hálózati
személyek ellenőrzéséreis. Ha a figyelés vissza-
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igazolta az ügynök dekonspirációját, akkor az
illetőt általában kizárták a hálózatból.

A tanulmányozási eljárás és hálózati szemé
lyek ellenőrzése során zajlott a kapcsolatok
megállapítása is. A figyeléssel a mozgó- és la
káskapcsolatokat tárták föl. Mozgókapcsolat
nak nevezték azt a személyt, akivel a figyelt
személy mozgása közben a figyelők által is lát
ható módon találkozott. Lakáskapcsolatnak pe
dig azt az objektumot (ez lehetett intézmény,
rendház, lakás stb.), amit a figyelt személy moz
gása közben felkeresett, és amit a figyelők is fel
derítettek. Alakáskapcsolatok felderítésekor a
figyelők nyilvánvalóan nem tudták megállapí
tani, hogya lakásban lakó több személy közül
ki az, aki a figyelt személlyel kapcsolatot tart.
Ilyen esetben a figyelők a lakásban lakó összes
személy adatait továbbították a figyelést kérő

operatív szervnek. Előnyösnek tartották, hogy a
figyelés minél több operatív értékkel rendelke
ző kapcsolatot állapítson meg. Ugyanis minél
több ilyen kapcsolatot sikerült megállapítani,
annál könnyebb volt a megfelelő beszervezési
jelöltet kiválasztani.

Az ügynökök ellenőrzése, a bizalmas nyo
mozás és a kapcsolatok megállapítása mellett a
figyelés pótolhatatlan módszere volt a titkos
házkutatás előkészítésének.A tananyag szerint
a figyelés kiterjedt a célszemély lakására, csa
ládtagok mozgására és szokásaikra, az őket

rendszeresen látogató rokonokra, ismerősökre.

A rendszeres látogatók nyilvántartása lényeges
volt, mert a titkos házkutatás idejére a figyelő

tiszteknek gondoskodniuk kellett az illetők le
kötéséről és távoltartásáról. Hasonló részletes
séggel figyelték meg a ház lakóit is.

Az operatív tisztek a titkos őrizetbe vétel so
rán - melyre az ügynöki beszervezés folyamán
került sor - figyeléssel biztosítottak.26 Ebben
az esetben a figyelés kimondottan az őrizetbe

vétel időpontjának, taktikájának és körülmé
nyeinek előzetes felderítéséré7 és az akció alatt
a nemkívánatos személyek távoltartására irá
nyult. Ugyanezt a biztosítást alkalmazták a
munkahelyi titkos kutatasok," gépkocsi- és cso
magkutatások esetében.

Fontos kiemelni, hogy nemcsak a hálózati
személyeket, hanem a társadalmi kapcsolato
kat 29 és az informátori hálózatokat'? is felhasz
nálták figyelésre. Ezt tükrözi az a tananyag,
amelyet 1961-ben operatív tiszteknek állítottak
össze: liA társadalmi kapcsolatoktól, amikor ez szük
séges és van konkrét cél, konkrét segítséget is kapha
tunk nevezetesen egy-egy ellenséges szeme1y külső

magatartásának megfigyelésére, vagy ellenséges tevé
kenységre utaló jelenségek felderítése'ben azokon a he
lyeken, ahol ilyen jelenségek felderítése lehetséges."3

!



Az operatív tisztek a figyelés egyes szaka
szairól jelentéseket készítettek. A kapcsolatok
megállapítása után külön kiegészítő jelentést ál
lítottak össze. A figyelést vezető tiszt pedig
összefoglaló jelentést készített a figyelés befeje
zése után. A jelentésekben nagyon részletesen
taglalták, hogy na célszemély a figyelés során milyen
mozgást végzett; hol, merre járt, milyen helyiségekbe
tért be, milyen magatartást tanúsított; mindezeket
pontosan- időpontéshelymegjelöléssel".32 Továbbá
rögzítették a célszemély kapcsolatainak sze
mélyleírását, legjellegzetesebb ismertetőjegyeit,

valamennyi találkozó körülményét, helyszínét,
idejét, időtartamát, a személyek egymáshoz
való viszonyát, tárgyak átadását.

Az így szerzett adatokat felhasználták más
titkos eljárások indítására, alátámasztására
vagy legalízálésuk'" után nyílt eljárásokban bi
zonyítékként. Itt elsősorban nem arra kell gon
dolni, hogy a különböző típusú jelentéseket,
azaz az ügynöki figyelés beszámolóit, a titkos
állományú tisztek által adott figyelési és elemző

jelentéseket vagy netán a szolgálati jegyeker"
közvetlenül használták volna fel nyílt bírósági
eljárásban. A felhasználásra legkézenfekvóbb
példa az az eset, amikor figyelés jelentései alap
ján a megállapított kapcsolatokat a későbbiek

ben tanúként hallgatták meg. Ha a figyelésből

származó bizonyítékok megerősítették a más
titkos módszerekkel megszerzett bizonyítéko
kat, akkor az operatív tisztek különböző eljárá
sok, keretében különböző hatóságokhoz (példá
ul Allami Egyházügyi Hivatal, rendőrség, párt
szervek) jelzést küldhettek annak érdekében,
hogy eljárjanak a célszeméllyel szemben.

A figyelés, mint sok más titkosszolgálati esz
köz/ az operatív bizonyítás részeként arra irá
nyult, hogy a kiszemelt áldozatból a nyilvános
ság előtt bűnbakotkreáljon. Nemcsak a megtör
tént cselekményeket, hanem a személy terveit,
vagy nem létező szándékait is bizonyították. A
beszervezett személyek, az informátorok, a tár
sadalmi kapcsolatok, az alkalmi kapcsolatok, a
hivatalos kapcsolatok mindannyian hozzájárul
tak ehhez a bizonyítási folyamathoz. A hatalom
tulajdonképpen "úgy jár el, mint az az ember, aki
addig sérteget valakit, amíg már mindenki tudja,
hogyaz illetőaz ellensége, és így ha megöli, nagyva
lószínűséggel önvédelemnek fogják tekinteni" .35
Fontos azt látnunk, hogy a hatalmat reprezentá
ló hivatásosok tudatos, alaposan előkészített és
összehangolt eljárások segítségével manipulál
ták a magyar társadalmat. A fentiekben csak
egy eljárást mutattunk be, annak nem minden
részletét feltárva. Ez is elégséges azonban ah
hoz/ hogy érzékeljük a szervezet mechanizmu
sának bonyolultságát.
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Nagy felelősség hárul azokra a kutatókra,
akik az állambiztonsági szolgálatok jelenkor
történeti vizsgálatára vállalkoznak, mert a gé
pezet szabályainak megismerése után sem tud
juk mindig teljesen pontosan összeilleszteni a
különböző alkotóelemeket. Ezt a kockázatot
azonban vállalnunk kell, még akkor is, ha ezt a
munkát azoknak a személyeknek a figyelmétől

kísérve kell végeznünk, akik szemtanúként
és/vagy cselekvő résztvevőkéntáldozatai vagy
támogatói voltak az állambiztonsági szolgálat
tevékenységének.

lGeorge Orwell: 1984. Európa, Budapest, 1999,
294.

2Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levél
tára (továbbiakban: ÁBTL.) Könyvtári jelzet ÁB
795. Agócs István: A bomlasztás, leválasztás - elszi
getelés, mint a realizálás m6dszerei. BM Tanulmányi
és Módszertani Osztály, 1963/ 1.

3Arthur Koestler: Egy mítosz anat6miája. Osiris,
Budapest, 1999, 312-313.

"Titkos nyomozati eljárás. (Saját megjegyzés,
továbbiakban: S. m.). A tanulmányban felmerülő

szakfogalmakat definíciószerűen és a hitelesség
kedvéért az Állambiztonsági Értelmező Kéziszótár
(továbbiakban ÁÉK) alapján oldunk fel.

ÁBTLÁB 842. ÁÉK Operatív - gyors, határo
zott, egyben tervszerű, előre tekintő, célratörő in
tézkedés, ügyvitel. Hatékony végrehajtásra irá
nyuló/ a körülményeskedést, a bürokráciát mellő

ző eljárás. - Műveleti, valamilyen műveletre vo
natkozó, abból folyó, azt kísérő.

5ÁBTLÁB 842. ÁÉK Megelőzés - a társadalom
ra veszélyes magatartás megvalósulásának ellen
intézkedésekkel történő meggátlása. Akkor kerül
végrehajtásra, amikor a bűncselekmény még nem
valósult meg, de az arra utaló magatartás észlelhe
tő. - A bűncselekmény elkövetési lehetőségeinek

szűkítése, a bűnözés felé sodródó személy bűnös

tevékenységének kibontakozását elhárító komplex
tevékenység. A szocialista bűnüldözés elsődleges

feladata a megelőzés és nem a retorzió. - Sajátos
ságai: a támadó jelleg; a hatékonyság; az akcióké
pesség; a megfelelő súlypontképzés; a szervek ko
ordinált tevékenysége. - Fajtái: általános (generá
lis) és egyéni (speciális). - Módszerei - amelyek
a megismert ellenséges elképzelések, tervek meg
valósításának megakadályozására alkalmazhatók:
operatív modell, operatív kísérlet, megnehezítés,
eszközöktől való megfosztás, szignalizáció, befo
lyásolás, megtévesztés, félrevezetés, elterelés vagy
téves objektumra vezetés, elrettentés, lejáratás,
visszatartás, dezinformáció, operatív kombináció,
hálózati beépülés.

6ÁBTLÁB 842. ÁÉK Bomlasztás - az ellenséges
tevékenység büntetőeljáráson kívüli megszakításá-



nak módszere. Az ellenséges csoport egységét, ak
cióképességét, belső rendjét és fegyelmét komplex
ellenintézkedésekkel. a belső emberi kapcsolatok
megbontásával fellazítja. Részintézkedéseihez tar
tozik: lejáratás, a befolyásolás, az elszigetelés, a le
választás.

7ÁBTL ÁB 835. Geréb Sándor: Az illegális szerze
tesrendek operaitu ellenőrzésének tapasztalatai. BM Ta
nulmányi és Kiképzési Csoportfőnökség. 1969.

80lyan eljárás, amely során a célszemélyről a
lehető legtöbb adatot gyűjtöttékössze, azzal a cél
lal, hogy értékelésük után a megfelelő módszert
alkalmazzák az illetővel szemben. (S. m.)

9ÁBTLÁB 1127. Kiss Tibor - Kellermann József:
Operatív bizonyftékok gyűjtése az ügynöki feldolgozás
folyamán. BM Tanulmányi és Módszertani Osztály,
1958, 1.

IOÁBTL ÁB 1127. Kiss Tibor - Kellermann Jó
zsef: i. m. 2.

l1ÁBTL ÁB 1127. Kiss Tibor - Kellermann Jó
zsef: i. m. 2-3.

12Levélellenőrzés.(S. m.)
l>röbb volt operatív tiszt ilyen irányban nyilat

kozott, közvetlenül a rendszerváltoztatás után:
Zolyómi Tamás: Árnyékvilág. Egy állambiztonsági fi
gyelőemlékei. Aura Kiadó, Budapest, 1990., V. Nagy
Arpád: Egy lelkiismeret lázadása. A BM operatfv fő

tisztje megsz6lal. Kairosz Könyvkiadó, Budapest,
2005., Horváth József: A tábornok vallomása. Mezte
lenül a Duna-gate ügyben. Pallas Lap- és Könyvki
adó, PallWest, Budapest, 1990., Losonczy V. Lász
ló: Kézikönyv azoknak, akiket figyeltek, akiket figyelnek,
akiket figyelnj fognak. Pallwest, Budapest, 1990.

14ABTL AB 382. Kiss Ferenc - Lehotkai Gyula:
A figyelés. BM Tanulmányi és Propaganda Csoport
főnökség, 1972, 6.

I~itkos állomártyú ,tisztek. (S. m.)
16ABTL AB 842. AEK Legenda - Hihető és el

lenőrizhető magyarázat egy operatív intézkedés
vagy kombináció legalizálására. A valóság elemei
re épül, és szükség szerint dokumentálható. De
konspiráció esetén is ragaszkodni kell a legendá
hoz.

17Fényképezőgép, rádiótechnika stb.
18ÁBTL ÁB 842. ÁÉK Fedett figyelőhely - az

operatív feladat végrehajtására leplezett módon
megszervezett helyiség; például: szoba, porta, iro
da, raktár stb. Rendeltetése lehet személy vagy ob
jektum megfigyelése, jelzés adása, helyi rögzítés,
műszaki feladat végrehajtása, berendezés elhelye
zése stb. - Jellege szerint lehet: állandó, ideigle
nes, mozgó (például gépkocsi).

Érdemes még megemlíteni:
A fedett figyelő vagy tartózkodási helyeket az

állambiztonsági szervek bérelték vagy esetenként
megvásároltak titkos célokra. Az álcázási eszköz Ie
hetett egy táska, amelybe fényképezőgépet vagy
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rádiótechnikát rejtettek. Álcázási eszközként hasz
nálhattak például egy útépítőbódét, melynek elhe
lyezését több napra, esetleg egy-két hétre is megol
dották - az útépítés során használatos szerszá
mokkal, eszközökkel, sőt anyomozók munkaru
hával való ellátásával együtt. Az álca valósághű

jellegének fenntartása érdekében néha látványos
nak tűnő méréseket is végeztek különböző eszkö
zökkel. (S. m.)

19ÁBTL ÁB 842. ÁÉK Szocialista törvényesség 
jogpolitikánk sarkalatos alapelve, amely szerint a
szocialista államban jogsértés nem maradhat fel
derítetlen és megtorlatlan; ugyanakkor vétlen ál
lamg91gár ~em kerülhet hátrányos helyzetbe.

ABTLAB 343. Plézer Győző: Az operatfv figye
lés. Budapest, Rendőrtiszti Főiskola, Allambizton
sági Tanszék, 1974, 9.

21 ÁBTLÁB 842. ÁÉK Operatfv bizonyfték - a tit
kos nyomozati (operatív) eszközök útján beszer
zett közvetett vagy közvetlen személyi vagy tárgyi
bizonyíték az állam elleni - politikai jellegű 
bűncselekményről vagy a tettes kilétéről. Legalizá
lás nélkül nem szabad felhasználni - a forrás, az
eszköz, a módszer védelme érdekében.

22ÁBTL ÁB 1127. Kiss Tibor - Kellermann Jó
zsef: i. m. 18.

23ÁBTL ÁB 842. ÁÉK Tanulmányozás - az a
munkafolyamat, amelynek során az igénybe vett
titkos nyomozati (operatív) eszközök és médsze
rek révén beszerzett, ellenőrzöttadatok választ ad
nak arra, hogy a kiválasztott jelölt beszervezésé
hez az alapok, továbbá a jelölt alkalmassága, sze
mélyi tulajdonságai és a titkos együttműködés ki
alakításának feltételei milyen mértékben adottak.
- Elvei: konspirált, célirányos, tervszerű és folya
matos.

24ÁBTL ÁB 842. ÁÉK Há16zat ellenőrzése - terv
szerű munkafolyamat, amelynek keretében a tit
kos együttműködésből adódó lehetőségeket és a
rendelkezésre álló titkos nyomozati (operatív) esz
közöket felhasználjuk a hálózati személy munkájá
nak, helyzetének és személyének ellenőrzését a
teljes objektivitás biztosítása és az esetleg dekon
spirálódás vagy az árulás megelőzése érdekében.

25ÁBTL ÁB 842. ÁÉK Beszervezési javaslat - el
készítése a beszervezési jelölt tanulmányozásának
utolsó és abeszervezés végrehajtásának első, elha
tározó jellegű mozzanat. Tartalmazza: a jelölt köz
vetlen és perspektivikus feladatait, a jelölt szemé
lyére vonatkozó jellemző adatokat, a jelölt alkal
masságának és megbízhatóságának indoklását, a
beszervezés alapját és módszerét, abeszervezés
végrehajtásának tervét, a nyilatkozatvétel szüksé
gességének, mellőzhetőségének índoklását, a be
szervező és a beszervezésen résztvevők megjelölé
sét. Engedélyezett javaslat nélkül beszervezést
megkezdeni vagy végrehajtani nem lehet.



26ÁBTL ÁB 842. ÁÉK Biztosít6 figyelés - az ope
ratív figyelésnek csupán a földrajzi tartózkodást
ellenőrző formája. Célja, hogya figyelt személy
helyváltoztatását, mozgását bizonyos területen
azonnal észlelni lehessen.

27ÁBTL ÁB 842. ÁÉK Felderítés - az ellenség és
a közeg, a terep - amely működésévelösszefügg
- megállapítása, azonosítása. A politikai harc
egyik formája, és az erőszak eszközeihez tartozik.
Feltételezi a cselekvés konspirált jellegét. Lehet:
személyes-vizuális, mélységi, széleskörű, távol-,
közel-, légi, elektronikus, kozmikus felderítés.

Felderítési m6dszerek - az ellenségről való adat
szerzés - megismerés - módszerei: megfigyelés.
titkos kikérdezés, meghallgatás, dezinformálás,
operatív kombináció és a hálózati beépülés.

28ÁBTL ÁB 842. ÁÉK Titkos kutatás - az állam
biztonsági szerveknek az a tevékenysége, amely
nek során az ellenséges tevékenység elkövetésével
gyanúsított személy lakását, lakrészét. munka
helyét, szállodai szobáját, ruházatát, csomagját il
Ietve poggyászát átvizsgáljuk. Ebbe a körbe tarto
zik a járművek és szállítóeszközök átvizsgálása is.

29ÁBTL ÁB 842. ÁÉK Társadalmi kapcsolatnak 
nevezzük azt a szocializmushoz hű személyt, aki
felkérésre vagy önként folyamatosan segíti, tájé
koztatja az állambiztonsági szerveket.

30ÁBTL ÁB 842. ÁÉK Informátor - információt
adó, tájékoztatást nyújtó személy. Az állambizton
sági munkát szabályozó, 1973. január l-jéig hatály
ban volt szabályzat szerint a periferiális felderítési
lehetőségekkel rendelkező hálózati személyek el
nevezése volt. A totális elhárítás időszakában 
amelyet a kü1- és belpolitikai helyzet határozott meg
- az informátorok képezték a tömeghálózatot.

31ÁBTL ÁB 1049. Csibra József: A társadalmi kap
csolatok helye, szerepe a hál6zati operatív munkában.
BM Tanulmányi és Módszertani Osztály, 1961,43.

32ÁBTL ÁB 382. Kiss Ferenc - Lehotkai Gyula:
A figyelés. BM Tanulmányi és Propaganda Cso
portf9nöksé~, 1972, 9,8~

33ABTL AB 842. AEK Legalizál - törvényesít,
hitelessé tesz, igazoló okiratot kiállít. - Az a fo
lyamat, amellyel a titkos nyomozati (operatív) esz
közök útján beszerzett bizonyítékok jogi erejűvé,
törvényesen felhasználhatóvá tesszük.

34A szolgálati jegy egy formanyomtatvány, ame
lyet valamilyen eljárás (levélellenőrzés, lehallga
tás, figyelés stb.) elrendelésének céljából rendsze
resítettek. (S. m.)

35Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei. Euró
pa, Budapest, 1992, 516.
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