
1956. A III. Igazgatóság [Belföldi Hírszerzési Igazgatóság – Direcţia 
Informaţii Interne] szervezeti felépítése és hatásköre*

iii. igazgatóság

1. Harcot folytat a terrorista akciók, az ellenséges és nacionalista csopor-
tok, valamint az egyházi személyek és szektások reakciós tevékenysége ellen.

– Megszervezi a legionáriusok, a burzsoá pártok volt vezetői, a nacionalis-
ta elemek, a reakciós egyházi személyek és szektások aktív megfigyelését, felfe-
dezi és operatív célokra használja mindezen elemeknek a Román Népköztársa-
sággal szemben ellenforradalmi tevékenységet folytató, külföldön levő emigráns, 
nacionalista és vallásos központokkal való kapcsolattartási csatornáit.

– Ebből a célból ügynökhálózatot épít ki, és más műveleti intézkedése-
ket hajt végre.

– Ellenőrző munkát folytat, és gyakorlati segítséget nyújt az állambiz-
tonság tartományi egységeinek az igazgatóság minden problémájában.

2. A begyűjtött bizonyítékok alapján javaslatokat terjeszt elő a Belügy-
minisztérium vezetőségének a bizonyítottan ellenséges tevékenységet foly-
tató elemek letartóztatásáról.

3. Az igazgatóságot egy igazgatósági vezető és annak helyettesei vezetik.
– Az igazgatóság vezetője felel az igazgatóság tevékenységéért a bel-

ügyminiszter és helyettesei előtt.
– A III. Igazgatóság műveleti tevékenysége hat szolgálat között oszlik meg:

i. Főosztály

A legionáriusok és azok külföldi központjainak a megfigyelését végzi el.
1. Ügyosztály: felderíti, megfigyeli és felszámolja a földalatti legionári-

us mozgalom legfontosabb összekötőit, és arra törekszik, hogy behatoljon a 
külföldön működő legionárius központokba.

2. Ügyosztály: ellenőrzési munkát folytat, és gyakorlati segítséget nyújt 
a tartományoknak a legionárius mozgalommal kapcsolatos problémákban.

* Forrás: A.M.I., D.M.R.U. fond, leltári sz. 7364, 12/1956. sz. iratcsomó, f. 897–901. 
Átvéve: Florica Dobre (coord.): Securitatea: structuri, cadre, Obiective şi metode. Ed. 
Enciclopedică, Bucureşti, 2006, 32. dokumentum, 104–106..
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ii. Főosztály

Felderíti, megfigyeli és felszámolja a felforgató tevékenységet a burzsoá-
földesúri pártok volt tagjai, a trockisták, az SZDP [Szociáldemokrata Párt] 
tagok, a szabadkőművesek, kulákok, volt tőkések és burzsoá nacionalisták 
körében; felderíti mindezen elemeknek a külföldi központokkal fenntartott 
kapcsolatait.

1. Ügyosztály: felderíti az NPP [Nemzeti Parasztpárt], az NLP [Nemzeti 
Liberális Párt], az SZDP volt tagjai és a trockisták felforgató tevékenységét.

2. Ügyosztály: felderíti a kulákok, földbirtokosok, tőkések, valamint 
más felforgató és misztikus szervezetek felforgató tevékenységét.

3. Ügyosztály: felderíti és felszámolja a nacionalisták felforgató tevé-
kenységét.

– Ezeken kívül a felsorolt hivatalok mindegyike ellenőrzi és segíti a 
tartományokat a Szolgálat tevékenységi köréhez tartozó problémák megol-
dásában.

iii. Főosztály

Az ellenséges röplapokat és névtelen dokumentumokat terjesztő elemek 
felfedezésével és megfigyelésével foglalkozik, azok felforgató tevékenységé-
nek a felszámolása céljából.

1. Ügyosztály: felfedezi és felszámolja a központi szerveknek címzett 
manifesztumok szerzőit.

2. Ügyosztály: ellenőrző munkát folytat, és gyakorlati segítséget nyújt a 
tartományokban a névtelen röplapok és dokumentumok szerzőinek a meg-
figyelésében.

iV. Főosztály

A felekezetek és szekták leple alatt az RNK demokratikus rendszere el-
len felforgató tevékenységet folytató ellenséges csoportosulások és elemek 
felfedezése és felszámolása érdekében végzi munkáját.

1. Ügyosztály: az ortodox papság körében lévő reakciós elemek ellensé-
ges tevékenységét deríti fel.

2. Ügyosztály: a katolikus papság körében lévő reakciós elemek ellen-
séges tevékenységét deríti fel.

3. Ügyosztály: a szektások és a protestáns papság által folytatott ellen-
séges tevékenységet deríti fel.
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– Ezeken kívül a felsorolt bizottságok mindegyike ellenőrzi és segíti a 
tartományokat a főosztály tevékenységi köréhez tartozó problémák megol-
dásában.

V. Főosztály

A pártaktíva és a népi szervezetek aktívája ellen irányuló terrorcselek-
mények ellen harcol; felderíti az illegális csoportokat, valamint a leszerelt 
tisztek és a volt elnyomó szervek tisztviselői által folytatott felforgató tevé-
kenységet.

1. Ügyosztály: a terrorista elemek ellen harcol.
2. Ügyosztály: megfigyeli a bandák tagjait és a szökevényeket.
3. Ügyosztály: a visszavonult tisztek és a volt elnyomó szervek tisztvise-

lői körében folytatott ellenséges tevékenységet deríti és számolja fel.
– Ezeken kívül a felsorolt bizottságok mindegyike ellenőrzi és a gya-

korlatban segíti a tartományokat a főosztály tevékenységi köréhez tartozó 
problémák megoldásában.

Vi. Főosztály

Felfedezi, megfigyeli az értelmiségiek, a tanuló ifjúság, a művészet és 
kultúra területén dolgozók körében lévő ellenséges elemek által folytatott 
bűnös tevékenységeket, és intézkedéseket hoz azok felszámolására.

1. Ügyosztály: a művészeti, kulturális és oktatási szervezetekben dolgo-
zó elemek által folytatott ellenséges tevékenységet deríti fel.

2. Ügyosztály: az ifjúság körében folytatott ellenséges tevékenységet de-
ríti fel.

3. Ügyosztály: az egészségügy és igazságszolgáltatás szerveiben dolgo-
zó elemek által folytatott ellenséges tevékenységet deríti fel.

– Mindezeken kívül a felsorolt bizottságok mindegyike ellenőrzi és a 
gyakorlatban segíti a tartományokat a főosztály tevékenységi köréhez tarto-
zó problémák megoldásában.

Titkársági Ügyosztály

– Átveszi, iktatja és szétosztja az igazgatósághoz beérkező küldemé-
nyeket.

– Iktatja és kézbesítésre továbbküldi az iktatóhivatalba a kimenő kül-
deményeket.
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– Nyomon követi bizonyos, a szolgálatokhoz az igazgatóság vezetője és 
helyettesei határozata alapján továbbított különleges feladatok teljesítését.

– Az igazgatóság vezetője és helyettesei által kért munkákat (összefog-
lalókat, hírleveleket, statisztikákat) állít össze.

– Nyilvántartja és szétosztja az irodaszereket.

Fordította: Incze Éva


