
1956. A Külföldi Hírszerzési Igazgatóság hatásköre*

Külföldi Hírszerzési igazgatóság
[Direcţia Informaţii Externe]

Hatáskör

Hírszerzési munkát folytat az imperialista államok ellen, a következők 
meghatározása érdekében:

– a kapitalista országoknak a Román Népköztársaság és más népi de-
mokratikus országok elleni politikai tervei és szándékai;

– a politikai és gazdasági helyzet a kapitalista országokban, az imperi-
alisták táborában jelentkező ellentmondások;

– ezeknek az országoknak a hírszerzési szervei által az RNK és népi 
demokratikus országok ellen folytatott gyakorlati tevékenysége, szervezeti 
felépítése és a káderek munkamódszerei;

– a kapitalista országok titkos tudományos-technikai felfedezéseiről 
szóló adatok és az ezen a területen elért megvalósításaik;

– hírszerzés a reakciós román emigránsokról és általában a román 
emigránsokról, a következő célokból:

intézkedések a reakciós román emigránsok körében kialakult po-
litikai szerveződések, csoportok vagy mozgalmak felbomlasztására;

a román emigránsok vezetőinek a kompromittálása azok felettesei 
és a közvélemény előtt, általános bizalmatlanság és gyanúkeltés az 
emigránsok belső köreiben;

behatolás a reakciós román emigránsok szervezeteibe és csoport-
jaiba azoknak az RNK elleni tervei, tevékenységi csatornái és szán-
dékai megállapítása érdekében;

a munka megszervezése a román származású, jelenleg Izraelben 
lakó zsidó emigránsok körében, az RNK zsidó lakosságán belüli cio-
nista szervezetek tevékenységének a gyengítése, valamint az izraeli 
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hírszerzési lehetőségek kihasználása érdekében, a más kapitalista or-
szágok ellen folytatott tevékenység során;

– Védelmezi a külföldi román közösségeket és az RNK külképvisele-
teit a következő célokkal:

hírszerzési munka folytatása az RNK imperialista országokban 
levő képviseletein annak érdekében, hogy megakadályozza ezeknek 
az országoknak a hírszerzési és elhárítási szolgálatai beszivárgását a 
román közösségekbe és az RNK külképviseleteibe;

hazaárulási esetek felfedezése és megelőzése, valamint a román 
állampolgároknak és az RNK külképviseleti tisztviselőinek az or-
szágba való visszatérésének a megakadályozása.

Szervezeti felépítés

Titkárság: átveszi, iktatja, továbbítja, nyilvántartja a beérkező és kimenő 
küldeményeket, vezeti az operatív nyilvántartás kartotékait, különböző íráso-
kat állít össze, nyilvántartja és szétosztja az irodaszereket és anyagokat.

ii. Főosztály: az Egyesült Államokkal, Angliával és a latin-amerikai or-
szágokkal kapcsolatos hírszerzést folytat.

iii. Főosztály: Németország és Ausztria.
iV. Főosztály: megszervezi és lefolytatja a hírszerzési munkát az emig-

ránsok körében.
V. Főosztály: a Franciaországgal, Olaszországgal, Svájccal, a Benelux-

államokkal, a skandináv országokkal és más európai országokkal kapcsola-
tos hírszerzést folytat.

Vi. Főosztály: a Közel-Kelet országaival és elsősorban a Törökországgal 
és Izraellel kapcsolatos hírszerzést folytat.

Vii. Főosztály: megszervezi és irányítja a műszaki-tudományos hírszer-
zési munkát.

Viii. Főosztály: külföldön folytat elhárítási munkát.
iX. Főosztály: adminisztráció és gazdálkodás
Személyzeti Főosztály: nyilvántartja, ellenőrzi és tanulmányozza az igaz-

gatóság kádereit, előkészíti az anyagokat az előléptetéshez, kitüntetéshez, ké-
szenlétbe helyezéshez, nyugdíjazáshoz és tartalékállományba helyezéshez.

rejtjelező Ügyosztály: feldolgozza az igazgatóság teljes rejtjelezett leve-
lezését.

Deviza Ügyosztály: ellátja az igazgatóságot a műveleti célokhoz szüksé-
ges devizával.

Fordította: Incze Éva
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