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KÖZÉRDEKŰ  BEJELENTÉS:  EZÚTON  FELKÉREM  DR.  RÉTVÁRI 
BENCE  IGAZSÁGÜGYI  ÁLLAMTITKÁR  URAT  AZON  BÍRÓSÁGI 
ELJÁRÁS  LEHETŐSÉGEI  FELSZÁMOLÁSÁRA,  HOGY  A  HAZAI 
AKADÉMIAI  ÉRTELMEZŐ  SZÓTÁRBAN  MÉG  NEM,  VAGY  MÉG  A 
KORÁBBI  MÁS  ÉRTELEMMEL  SZEREPLŐ  „TEVÉKENYSÉG-
ELNEVEZÉSEKKEL”  AZ  ÜGYVÉDEK  ÉS  BÍRÁK  BÜNTETLENÜL 
KIJÁTSZHATJÁK A HAZAI  POLGÁRI-  ÉS  BÜNTETŐJOGI TÖRVÉNYI- 
ÉS RENDELETI ELŐÍRÁSOKAT.

HAZÁNKBAN  ÉVTIZEDEKIG LEHETETT ÉS LEHET MA IS  EGY-EGY ÚJ SZÓ ÉS 
VAGY  ÚJ  SZÓKOMBINÁCIÓ  FEDEZETÉBEN  HAZUDNI,  LOPNI,  CSALNI, 
GYILKOLNI,  NÉPIRTANI,  AZÓTA,  AMIÓTA  A  BÍRÓSÁGOK  CSAK  A 
JOGSZABÁLYOKKAL KONKRÉTAN TILTOTT KÁROKOZÁSOKAT BÜNTETHETIK. 
EZEN A MÓDON SIKERÜLT A KÁROKOZÓK TETSZÉSE SZERINT KORLÁTOZNI A 
RENDŐRI, ÜGYÉSZI ÉS BÜNTETŐBÍRÓI ELJÁRÁSOKAT, EZ IS RENDSZERVÁLTÁSI 
„ÚJDONSÁG”.  NÉMETORSZÁGBAN  PÉLDÁUL MA IS  CSAK AZT SZABAD TENNI, 
AMIT JOGSZABÁLY MEGENGED !

1.  PÉLDA:  ILYEN  AKADÉMIAI  SZINTŰ  „NYELVÚJÍTÁS”  KERETÉBEN” 
EREDMÉNYEKÉNT  LOPTÁK  EL  AZ  ORSZÁGOS  KÖZVAGYONT,  AMIKOR  A 
„PRIVATIZÁLÁS”-NAK  NEVEZETT ORSZÁGGYŰLÉSI  BŰNÖZÉS  KERETÉBEN  LOPVA, 
CSALVA,  HAZUDVA,  ELADTÁK  AZ ANYAFÖLDET IS  A LÁBUNK  ALÓL.  ELŐZŐLEG, 
LÁSD  AZ  ADDIGI  ÉRTELMEZŐ  SZÓTÁRAKBAN  A  „PRIVATIZÁLÁS”  SZÓ  AZT 
JELENTETTE,  HOGY  „NEM  DOLGOZIK,  MAGÁNZÓKÉNT  ÉL”.  EZÉRT  NEM 
KAPCSOLÓDTAK HOZZÁ A HAZAÁRULÁST KORLÁTOZÓ BŰNTETŐJOGI SZANKCIÓK!

2.  PÉLDA:  A BIBLIÁBAN  IS  ÉTNEVEZTÉK  AZ  ÉTELSÓZÁST „ÉTELTISZTÍTÁSNAK”, 
„ÉTELSÓSKÁZÁSNAK” ÉS A MÉRGEZŐ KÁLISÓT IS KINEVEZTÉK 2ÉTKEZÉSI SÓNAK”.

3. PÉLDA: A HAZAI BANKOK (AZ OTP ÉS TÁRSAI) KIFOSZTOTTAK, MEZŐGAZDASÁGI 
MINISZTÉRIUMI VEZETŐK SEGÍTSÉGÉVEL,  50.000 MAGYART A „HUMUSZTERMELŐ 
GILISZTÁK” VÁSÁRLÁSRA ADOTT HITELLEL, BÁR ELVBEN SINCS HUMUSZTERMELŐ 
GILISZTA,S E CSALÁST MA IS A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG HAMIS HATÁROZATA FEDEZI!

4.  PÉLDA:  BÍRÓ(SÁG)I CSALÁS, HOGY MSZMP-SEK KÁRTÉRÍTÉST ÍTÉLTETHETNEK 
MEG  AZOK  ELLEN,  AKIK  A JELENLEGI  BORZALMAS  ÁLLAPOTOKÉRT  AZ  MSZMP 
BESÚGÓ-HÁLÓZATÁT  KÉPEZŐ  PÁRTTAGOKAT,  MINT  HÁLÓZATI  ÜGYNÖKÖKET  IS 
HIBÁZTATJÁK. A BÍRÁK AZ MSZMP-T ELÍTÉLŐ MAGYAROK ELLEN ÍTÉLKEZHETNEK, 
MIVEL  „TETSZŐLEGES  A  „HÁLÓZATI  ÜGYNÖK”  KIFEJEZÉS  JOGSZABÁLYOKHOZ 
KAPCSOLÁSA  ”,  AMÍG  A  JOGI  ÉRTELMEZÉSE  NEM  SZEREPEL  AZ  AKTUÁLIS 
AKADÉMIAI  ÉRTELMEZŐ SZÓTÁRBAN.  EZÉRT NEM ENGEDIK A BÍRÁK ELŐZETES 
BÜNTETŐELJÁRÁSBAN  ELŐBIZONYÍTANI  AZ ALÁBBI  „ÜGYNÖKSÉRELMI PERBEN” 
AZ MSZMP-S FELPERES MAGYAR KÖZÖSSÉG ELLEN ELKÖVETETT KÁROKOZÁSAIT?! 

http://huntv.info/tv/miep-kisgazda-megemlekezes/ 
http://huntv.info/tv/a-fagyi-visszanyal/ 
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HÁLÓZAT

Találatokrövidítések...

hálózat

Az állambiztonsági szervek titkos segítőtársainak összessége. Fő eszköz, 
amelynek tagjai az állambiztonsági szervek vezetésével és irányításával a 
szervezetszerű titkos együttműködés keretében vesznek részt a Magyar 
Köztársaság védelmének erősítéséhez szükséges információk 
megszerzésében, a titkos operatív intézkedések végrehajtásában, a külső és 
a belső ellenség aknamunkájának felderítésében, megelőzésében és 
megszakításában. * Tagjait az állambiztonsági szervekhez fűződő 
munkakapcsolatuk alapján minősítjük.

hálózat ellenőrzése

Tervszerű munkafolyamat, amelynek keretében a titkos együttműködésből 
adó adódó lehetőségeket és a rendelkezésre 016 titkos nyomozati 
(operatív) eszközöket felhasználjuk a hálózati személy munkájának, 
helyzetének és személyének ellenőrzésére a teljes objektivitás biztosítása 
és az esetleges dekonspirálódás vagy az árulás megelőzése érdekében.
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hálózati funkciók

A hálózattal végrehajtandó vagy biztosítandó feladatok, amelyek a 
következők: titkos információk szerzése, felderítés; operatív kombinációk 
(akciók) végrehajtása; ellenséges tevékenységet folytató személyek 
felismerése és felkutatása; fogdai felderítés és börtönelhárítás; preventív 
védelem és operatív ellenőrzés; a hálózati munka egyes részfeladatainak 
teljesítése; rezidensi teendők ellátása; egyéb operatív megbízatások 
teljesítése.

hálózati jelentés

A szervezetszerű titkos együttműködésben álló hálózati személy által adott 
információ írásban rögzített formája. Az egy példányban, fedőnévvel 
ellátott és egyes szám 3. Személyben megírt jelentésben nem lehet utalás a 
forrás kilétére. Külön kerül rögzítésre a tényanyag és külön a hálózati 
személy észrevétele, javaslata. Értékelés után a kapcsolattartó operatív tiszt 
záradékolja - az intézkedések, a megjegyzések és a javaslatok 
feltüntetésével. * Formái: információs, tájékoztató, elsődleges és 
folyamatos.

hálózati nyilvántartás
Magában foglalja az állambiztonsági szervek titkos segítőtársainak 
összességét.

hálózati személy 
felajánlása

Kizárás előtt az egyébként jól dolgozó hálózati személyt írásos 
jellemzéssel átadás céljából fel kell ajánlani a munkahely szerint illetékes 
állambiztonsági szervnek. A megkeresésre 15 napon belül válaszolni kell.

hálózati személy 
kizárása

Hálózati személy kizárását kell kezdeményezni akkor, ha bármilyen okból 
az együttműködésre véglegesen alkalmatlanná vált. * Cél: a korábban 
eredményesen dolgozó, kvalifikált hálózati személy megtartása. Tehát: az 
operatív helyzet változása következtében megszűnő hírszerző lehetőség 
nem feltétlenül indokolja hálózati személy kizárását. (Ilyenkor * 
átmenetileg * nem lát el konkrét feladatot.) * a kizárásra az operatív tiszt 
készít javaslatot, amelyet a jogosult vezető hagy jóvá. Tartalma: a kizárás 
indokolása, a végzett munka értékelése, a szervvel szemben esetleg 
fennálló jogos igények, követelések; ezek kielégítésének módja, formája 
stb. * A hálózati személlyel személyesen közölni kell kizárást. A titkokra 
vonatkozóan pedig titoktartási nyilatkozatot kell íratni vele.

hálózati személy 
kötelességei (általában)

A konspiráció megtartása, a titkok megőrzése; az operatív adatok, az 
elkövetett (előkészületben levő) bűncselekmények azonnali, torzításmentes 
jelentése szóban és írásban; bűncselekményt nem követhet el, ilyet nem 
provokálhat; a kapott és vállalt feladatok legjobb végrehajtása; a súlyos 
bűncselekményt dekonspiráció árán is megakadályozni; operatív 
lehetőségeit és személyi tulajdonságait állandóan fejleszteni.

hálózati személy 
munkájának értékelése 
(minősítése)

A hálózati személy munkáját â minősítésben" kell értékelni, ha: jelentős ��
ügyben befejezte a munkáját adott munkaterületen teljesítette a feladatát, 
vagy megszűnt az operatív lehetősége, és más feladatkört (hálózati 
funkciót) nem kap; átminősítésére történik javaslat; operatív 
lehetőségeiben lényeges változás következik be; személyi tulajdonságaiban 
(körülményeiben) jelentős változásra került sor; másik állambiztonsági 
(bűnügyi) szervhez vagy operatív tiszthez kerül; pihentetésére történik 
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javaslat; mivel véglegesen alkalmatlanná vált a titkos együttműködésre, 
kizárására történik javaslat. - A felsorolt eseteken túl a hálózati személyt 
évente egy alkalommal rendszeresen minősíteni kell.

hálózati személy 
operatív lehetőségei 
(összevont 
megfogalmazásban)

Kapcsolat az ellenséggel és felderítési lehetőség, mozgási lehetőség, 
előnyös beosztás, jelentős hazai vagy külföldi kapcsolat, kedvező utazási 
lehetőség, lehetőség a speciális állambiztonsági feladat megoldására, 
lehetőség az ellenséges hírigények kielégítésére, származásból, 
pályafutásból fakadó lehetőség.

hálózati személy 
személyi tulajdonságai 
(összevont 
megfogalmazásban)

Értelmi képesség, képzettség, világnézet, politikai meggyőződés, 
jellembeli tulajdonságok (megbízhatóság), kialakult szenvedélyek, 
hajlamok; jellemző szokások, vérmérséklet, akarati tulajdonságok, 
személyi körülmények, egészségi állapot, megjelenés.

hálózati személyek 
átadása

Csak indokolt esetben (például: az operatív tiszt huzamos megbetegedése, 
áthelyezése, tartós vezénylése, illetve a hálózati személy lehetőségeiben 
bekövetkezett változás * fejlődés stb.) hajtható végre. Az ügyrendben 
jogosított vezető engedélyezheti. * Lehetséges változatai: állambiztonsági 
szervtől * állambiztonsági szervhez; állambiztonsági szervtől * bűnügyi 
szervhez; bűnügyi szervtől * állambiztonsági szervhez. * Az átadásnak 
lehetőleg személyesen kell történnie. Esetenként előfordulhat, hogy az 
újonnan kijelölt operatív tiszt jelszó segítségével veszi fel a kapcsolatot a 
hálózati személlyel.

hálózati személyek jogi 
helyzete

A szervezetszerű titkos együttműködés létrehozása különleges jogi 
helyzetet * kölcsönös kötelezettségeket és jogokat * teremt. A hálózati 
személynek az operatív munkában az utasításra végrehajtott cselekedetei 
során elszenvedett anyagi károsodásáért vagy egyéb hátrányáért védelmet, 
jogorvoslatot kell biztosítani. A hálózati személynek jogos követelése 
teljesítéséért az állambiztonsági szervek garanciát vállalnak, és ennek 
megtartása kapcsolattartó operatív tiszt jogi és erkölcsi felelősségét 
feltételezi.

hálózati személyek 
képzése

Olyan ismeretek, jártasságok és készségek kialakítását, illetve olyan 
politikai és erkölcsi belső indítékok megteremtését jelenti, amelyek 
alkalmassá teszik az ellenség elleni harcra. * Követelményei: 
céltudatosság, folyamatosság, differenciáltság, tervszerűség. * Területei: 
szakmai (operatív) képzés, pszichológiai felkészítés.

hálózati személyek 
nevelése

Azt a célt szolgálja, hogy feladataikat becsületesen, politikai 
tisztánlátással, a haza iránti odaadással, kezdeményezőkészséggel 
végezzék. * Területei: politikai nevelés (célja: a politikai megbízhatóság 
kialakítása, erősítése, a hazafiság kibontakoztatása, megszilárdítása); 
erkölcsi nevelés (célja: a haza iránti elkötelezettség fejlesztése, a 
társadalom erkölcsi normáinak elfogadtatása)

hálózati személyek 
panaszjoga

A hálózati személyeket panaszjog illeti meg. A kapcsolattartó operatív tiszt 
a hálózati személynek szóban vagy írásban előadott kérését, panaszát a 
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szolgálati útnak megfelelően köteles felterjeszteni, vagy elöljáróját * ilyen 
igény esetén * külön találkozóra meghívni. A panaszjog tiszteletben 
tartásával, a valóságos sérelmek, károk felismerésével és orvoslásával 
megelőzhető például a dekonspiráció, a fegyelmi vizsgálat, a polgári per 
stb.

Hálózatos 
páncélosharcsa

Corydoras reticulatus (állat)
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     ÖSSZEGEZÉS

 
Az általam átnézett akadémiai értelmező és többnyelvű szótárak alapján 

nem egyértelmű, hogy ki, hol, miért és mikor ’hálózati ügynök’. Tehát nem az 
a lényeg, hogy hálózati ügynök-e valaki, hanem az, hogy mit csinált, mit nem 
csinál.  Pl.  a  gyógyszerkereskedelmi  hálózatok  ügynökei  is  „hálózati 
ügynökök”.

Akik a MSZMP-be belépési  nyilatkozatukkal  elkötelezették magukat az 
MSZMP  párthálózata  felé,  az  MSZMP  „hálózati  ügynökeként” 
funkcionáltak. A hazai titkosszolgálatokat az MSZMP-ből is irányították. Az 
MSZMP-tagoknak  a  nem  pártagokról  és  szerveződéseikről  beszámolási 
„hangulatjelentési” kötelezettsége is volt a pártfeletteseik felé, Közvetlenül is, 
a  3/3.  stb.  titkosszolgálatok  megkerülésével.  A  „hálózati  ügynök”-nek 
elnevezésben szereplő magyar szavak, és a belőlük képzett elnevezés önmaga 
azért  sem  lehet  jogsértő,  mivel  voltak  és  lehetnek  tisztességes  hálózati 
ügynökök is! Egy nem körülhatárolható jelentésű jelzőszerkezet sértő vagy 
nem sértő jellegéről  elvileg sem dönthet egy bíróság! Az a kérdés,  hogy a 
jelzett személy elkövet szószegéssel, pazarlással stb. károkozást vagy sem! 

  
El kell ítélni tudatos hivatali csalás miatt az olyan ügyészeket és bírákat, 

akik  nem  hajlandók  a  felajánlott  bizonyítékok  alapján  elővizsgáltatni 
büntetőeljárásban a „hálózati ügynöknek” nevezett személyek károkozásait 
vagy nem károkozásait,  nem hajlandók a büntetőjogi vizsgálat eredményét 
bevárni, hogy még azelőtt jogsértőnek minősíthessék a „hálózati ügynök”-nek 
nevezést és ennek alapján kártérítést ítélhessenek meg „hálózati ügynöknek”, 
mielőtt esetleg kiderül, hogy nevezett másoknak tudatosan károkozó bűnöző.

                           
Verőce, 2013. 12. 29.  
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