
1956. Az „F” Főosztály [Serviciul „F”] szervezeti felépítése és hatásköre*

„F” Főosztály 
a levelezés és a postai csomagok titkos ellenőrzése

[Controlul secret al corespondenţei şi coletelor poştale]

i. Hatáskör

1. Ellenőrzi a teljes külföldi és belföldi levelezést, beleértve a külföldi 
táviratokat és csomagokat is, a műveleti igazgatóság kérésére elfogja a meg-
figyelt személyek postai küldeményeit.

2. Cenzúrázza a kapitalista országokkal folytatott levelezést annak ér-
dekében, hogy megelőzze, hogy az ilyen jellegű kapcsolattartást a rendszer 
ellenséges elemei használhassák.

3. Felkutatja a postán küldött ellenforradalmi röplapokat, és írásszak-
értői módszerekkel a röplapok szerzőinek azonosítására törekszik.

4. Szúrópróbaszerűen cenzúrázza a gyanús belföldi (polgári és kato-
nai) levelezést.

ii. Jogok és kötelességek

a) Titokban ellenőriz bármely külföldi és belföldi postai küldeményt, a 
Román Munkáspárt Központi Bizottsága, a Román Népköztársaság kor-
mánya, a Nagy Nemzetgyűlés elnöksége címére, valamint azok tagjainak, a 
pártszerveknek, a tartományi, rajoni és városi néptanácsok elnökeinek és a 
központi és helyi lapok szerkesztőségeinek küldött levelezés kivételével.

b) A postai küldemények cenzúrája alapján jegyzékeket, referátumokat, 
összefoglalókat állít össze a Belügyminisztérium és a műveleti igazgatósá-
gok tájékoztatása érdekében.

c) Kartotékos nyilvántartást vezet a kapitalista államokkal postai kül-
demények útján kapcsolatot tartó személyekről.

* Forrás: A.M.I., D.M.R.U. fond, leltári sz. 7364, 12/1956. sz. iratcsomó, f. 1020–1026. 
Átvéve: Florica Dobre (coord.): Securitatea: structuri, cadre, Obiective şi metode. Ed. 
Enciclopedică, Bucureşti, 2006, 40. dokumentum, 128–133.
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d) Elkobozza a káros és propagandát tartalmazó, ellenséges, a cenzúra 
során elfogott postai küldeményeket. Ugyanakkor a műveleti igazgatóságok 
vezetőinek a kérésére is elkoboz postai küldeményeket.

e) Annak érdekében, hogy megelőzze a postai küldemények titkos ellenőr-
zési intézkedéseinek a lelepleződését, alkalmi munkatársként beszervezi a Posta-
hivatal vagy a Sajtó Igazgatóság és a Vámigazgatóság tisztviselőit, akik az általuk 
betöltött munkakörben segíthetnek a postai levelezés elvételében és átadásában.

f) Javasolja a megfelelő intézmények vezetőségének az „F” Ügyosztály 
által érdekelt területeken dolgozó, nem megfelelő személyek elbocsátását.

g) Megfelelő intézkedéseket hoz az egység székhelyének és személyze-
tének rejtése érdekében.

iii. Szervezeti felépítés

– Az „F” Főosztály hat Ügyosztályból és három csoportból áll, egy füg-
getlen szolgálatvezető irányításával, akit két helyettes segít a munkájában.

1. Ügyosztály: külföldi levelezés ellenőrzése és cenzúrája.
– Ellenőrzi a külföldi postai küldeményeket a csomagok kivételével, 

azért hogy elfogja azokat, amelyek a műveleti igazgatóságok által megfigyelt 
személyekhez tartoznak.

– Cenzúrázza a kapitalista országokkal folytatott levelezést, jegyzéke-
ket és beszámolókat állít össze az ellenséges anyagról.

2. Ügyosztály: a belföldi (civil és katonai) levelezés ellenőrzése és cen-
zúrája

– Ellenőrzi a Bukarestbe és Bukarestből küldött belföldi levelezést a mű-
veleti igazgatóságok által megfigyelt személyek leveleinek elfogása érdekében.

– Szúrópróbaszerűen cenzúrázza az ilyen jellegű levelezést, jegyzéke-
ket állít össze a műveleti igazgatóságok számára, és beszámolókat (szintézi-
seket) készít a minisztérium vezetőségének tájékoztatása érdekében.

– Elfogja az ellenforradalmi röplapokat és ellenőrzi a levelezést grafo-
lógiai módszerrel, a röplapok szerzőinek azonosítása érdekében.

3. Ügyosztály: felbontás és helyreállítás, fizikai-kémiai ellenőrző és fo-
tólaboratórium

– Felnyitja és helyreállítja a teljes vizsgált levelezést.
– Fizikai-kémiai eszközökkel ellenőrzi azokat a postai küldeményeket, 

amelyek láthatatlan írású tintával íródott titkos üzeneteket tartalmazhatnak.
– Másolatokat készít a gyanús levelekről, a szolgálat szükségleteinek 

függvényében.
4. Ügyosztály: Külföldi csomagok ellenőrzése
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– Ellenőrzi a műveleti igazgatóságok által megfigyelt külföldi postai 
csomagokat, és jegyzékeket állít össze ezekről az anyagokról.

nyilvántartási Ügyosztály
– Nyilvántartást vezet a műveleti igazgatóságok által megfigyelt sze-

mélyekről, a cenzúra nyomán gyanússá vált személyekről, a szökevényekről 
és azokról az állampolgárokról, akik levelezés útján kapcsolatot tartanak 
fenn a kapitalista országokban élő személyekkel.

Táviratokat ellenőrző csoport
– A műveleti igazgatóságok által megfigyelt személyek belföldi és kül-

földi táviratait ellenőrzi.
Az „F” Főosztály tartományi irányító és ellenőrző csoportja
– Irányítja és rendszeresen ellenőrzi az „F” Ügyosztály tartományi és 

rajoni egységeinek a munkáját.
Titkársági Ügyosztály
– Titkársági feladatokat lát el.

Belügyminisztérium
„F” Főosztály

Dokumentálás

1. Ügyosztály (Külföld)

A külföldi levelezés mennyisége:
– A kapitalista országokkal kb. 12 000 levél naponta.
– A népi demokratikus országokkal kb. 15–16 000 levél naponta.
A műveleti igazgatóságok által megfigyelt személyek leveleinek elfogásá-

ért szükség van a teljes levelezés ellenőrzésére.
Cenzúrát csak a kapitalista országokkal való levelezésben kell végezni.
Az említett feladatok ellátásához a következő személyzetre van szükség:

a követő ellenőrzésnél
– 2 elvtárs a postai ágazatban dolgozik, ők biztosítják, hogy a teljes 

levelezés átkerüljön az ügyosztályunkhoz, ugyanakkor ők adják vissza az 
anyagot a postán. Az objektumokhoz címzett levelezést különleges módon, 
nyomtatványok kíséretében adják le.

– 3 elvtárs átveszi és továbbadja a postai anyagot, csoportokra osztva azt 
– kimenő, beérkező, ajánlott, egyszerű stb. A cenzúra és a megfigyeltek táblá-
zatai érdekében tartományok és rajonok szerint osztályozzák a levelezést.
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– 4 elvtárs átvizsgálja a [külföldi] leveleket, hogy elfogja a külföldön tar-
tózkodó, megfigyelt személyekét. Egyenként kb. 1600 megfigyelt személlyel 
foglalkoznak, az átvizsgálás emlékezet alapján történik. Az átvizsgálandó le-
velezés kb. 3000 darabot jelent fejenként.

– 11 elvtárs a belföldön tartózkodó, megfigyelt személyek leveleit kö-
veti. Ezek az elvtársak a követést a borítékon feltüntetett címzés és a táblá-
zatos bejegyzések (a megfigyelt neve és címe) összevetésével hajtják végre. 
Mindegyikük kb. 1000 levelet vizsgál meg, és táblázataik kb. 1100 megfi-
gyelt személy adatait tartalmazzák.

– 2 elvtárs követi a demokratikus államokkal folytatott levelezést, hogy 
elfogja a megfigyelt személyek levelezését. Ezen elvtársak fejenként 91 meg-
figyelt személlyel foglalkoznak, de nagy mennyiségű levelezést dolgoznak 
fel, mindegyikük kb. 7–8000 levelet vizsgál át.

Összesen kb. 12 600 személyt figyelnek meg.
Naponta 5–6000, a műveleti igazgatóságok kérésére megfigyelt levelet 

kell átvizsgálni.
– 2 elvtárs összefoglalja fordításban  a megfigyelt levelek tartalmát, 

ezek száma naponta 45–50, mindegyikükre 20–25 levél jut.
– 4 elvtárs dokumentumtáblázatokat állít össze a műveleti igazgatósá-

gok felé jelzett levelezésről, és azt a visszaadáskor ellenőrzik. A műveleti 
igazgatóságoknak jelzett levelek száma naponta 6–700 (megfigyelt és a cen-
zúra nyomán gyanússá vált levelek). Egy elvtárs naponta kb. 160 levelet ik-
tat és ellenőriz.

a cenzúra
Cenzúra csak a kapitalista országokkal folytatott levelek esetében alkal-

mazandó, ennek száma átlagban 10 000 darab. A 2000 levél különbség 
(12000 levél kerül ellenőrzés alá) a hivatalos (1200–1400) és megfigyelt 
(600) küldeményekből áll össze.

Egy cenzor naponta kb. 120 levelet dolgoz fel.
A problémakörök szerinti helyzet a következő:

Németország–Ausztria problémakör: ide kb. 3000 levél tartozik, 24 cen-
zor ellenőriz 2800 küldeményt. A fennmaradó 200 esetében nyílt követést 
hajtanak végre újságkivágások, röplapok stb. esetén.

A feladatok megfelelő lefedése érdekében a következő központokból 
küldött levelek elolvasásának a megszervezésére került sor: München, Salz-
burg, Linz, Frankfurt am Main, Graz és Innsbruck.
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Az európa problémakör alá kb. 1500 levél tartozik, és 15 cenzor tarto-
zik, akik minden küldeményt átvizsgálnak.

[Itt] 13 cenzor fog dolgozni.
– Felhagynak az északi országokkal folytatott levelezés elolvasásával, 

mivel [onnan] nem jelentkeznek állambiztonsági problémák.
– A Görögországgal, Angliával, Ausztráliával, Törökországgal folyta-

tott levelezés esetében elolvassák a kimenő leveleket, a beérkezők esetében 
pedig nyílt követést hajtanak végre.

– A Franciaországgal, Svájccal és Olaszországgal folytatott levelezést 
teljes egészében elolvassák.

Az egyesült Államok, Kanada, Dél-amerika problémakörhöz kb. 1300 
levél tartozik, amelyekkel 12 cenzor dolgozik.

[Itt] 8 cenzor fog dolgozni.
– A Dél-Amerikával (Brazília, Argentína, Venezuela) folytatott levelezés 

esetében csak a szökevények leveleit olvassák el, ez napi kb. 40 darabot jelent.
– Az Egyesült Államokkal és Kanadával folytatott levelezésnél csak a 

kimenő leveleket olvassák el, a beérkezők esetében nyílt követést folytatnak.

Az izrael problémakör alá kb. 3400–3500 levél tartozik, amelyekkel 27 
cenzor dolgozik, ők 3100 levelet vizsgálnak át. A többi esetében nyílt köve-
tést gyakorolnak.

– A kimenő leveleket elolvassák.
– A beérkező levelek esetében nyílt követést gyakorolnak.

2. Ügyosztály (Belföld)

ellenőrzés. Ellenőrzik a Bukarestbe és Bukarestből érkező levelezést, 
amely kb. 125 000 levelet jelent.

– 26 elvtárs ellenőrzi a teljes, Bukaresten átmenő levelezést, a művele-
ti igazgatóságok által megfigyelt objektumok leveleinek a kivétele érdekében. 
A 110 000 levél feldolgozásért három váltásban dolgoznak.

– 8 elvtárs ellenőrzi 40 000 levélben az írásjeleket, a röplapok szerzői 
magánlevelezésének felfedezéséért.

– 4 elvtárs dolgozik a levelek felbontásán és leragasztásán a cenzúra 
által feldolgozott, valamint a műveleti igazgatóságok által megfigyelt külde-
mények esetében. Ezeket a leveleket fizikailag is ellenőrzik.
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– 2 elvtárs foglalkozik a levelezés fogadásával és leadásával az ügyosz-
tály és a posta között, ugyanakkor különválasztja az ajánlott leveleket hiva-
talos és magánküldemények szerint.

a cenzúra. A cenzúra részben feldolgozza a helyi és katonai, Bukarestből 
kimenő levelezést, amely naponta kb. 40 000 levelet jelent. Ebből a mennyiség-
ből naponta kb. 2700 levelet olvasnak el; mindegyik cenzorra 150 levél jut.

A cenzúra három problémakörre tagolódik:
– Katonai problémakör: 4 elvtárs 600 levelet olvas el
– Helyi problémakör: 6 elvtárs 900 levelet olvas el
– Gyanús elemek problémakör: 8 elvtárs 1200 levelet olvas el
Ez összesen 18 elvtársat jelent.

Táblázat
az országok szerinti levelezés mennyisége és a cenzúra problémakörök 

szerinti megszervezése

németország problémakör
Németország 2500 levél
Ausztria 500 levél
Izrael problémakör
Izrael 3500 levél

európa problémakör
Franciaország 600 levél
Olaszország 250 levél
Anglia 200 levél

Görögország 200 levél
Törökország 30 levél
Ausztrália 70 levél
Északi államok (Belgium, Hollandia, Dánia, Svédország, Norvégia) 125 levél

egyesült Államok, Kanada, Dél-amerika problémakör
Egyesült Államok 800 levél
Kanada 200 levél
Dél-Amerika (Argentína, Brazília, Venezuela) 250 levél

Fordította: Incze Éva


