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BM. III/I. Csfség.                                                           

Szigorúan titkos! 

3.-J. Alosztály  

JAVASLAT – Budapest, 1965. évi július hó 26. 

Tárgy: Marinovich Endre 

személyes megismerésére 

Végrehajtható azzal, hogy nem mehet túl a 

személyes megismerés keretein, és a meghívást 

a szóban megbeszéltek szerint kell intézni. VII. 

20. aláírás 1 

Javaslom Marinovich Endre / Bp.1940. Kohári Sarolta/, Bp. V. ker., Semmelweis u.2. szám 

alatti lakos, magyar nemzetiségű és állampolgár, külkereskedelmi tisztviselővel a személyes 

megismerés végrehajtását. 

Marinovich Endre 1964 őszén került látókörünkbe, amikor is levelezést kezdeményezett a 

MEFESZ, illetve a MOTI elnökével, külföldi tanulmányútra ösztöndíj elnyerése végett. A MOTI 

kedvezően reagált Marinovich leveleire. Felvételt nyert az ST. Galleni Egyetemre, ahol az 

1965 téli szemeszteren kíván részt venni. A MOTI havi 400 svájci frank ösztöndíjat biztosít 

részére. 

Az ösztöndíj elnyeréséről Marinovich tájékoztatta hivatali vezetőit, és hozzájárulásukat kérte 

annak igénybevételéhez. Az útlevélkérelem benyújtásakor feltüntette utazásának valódi 

célját. Kiutazása ellen sem a III/II., sem a III/III-as Csfség kifogást nem emelt. 

Kt. valamint egyéb úton beszerzett adataink szerint Marinovich 1958-ban kiváló 

eredménnyel érettségizett, majd egy évig a Kisipari Exportra Termeltető Iroda pénzügyi 

előadója volt. 1959-ben felvételt nyert a Marx Károly Közgazdasági Egyetemre, amit jeles 

eredménnyel fejezett be. Az egyetemi évei alatt napi négy órát dolgozott a Prestó 

Külkereskedelmi Vállalatnál. Az egyetem befejezése után ugyanennél a vállalatnál nyert 

beosztást, mint szaktisztviselő. 

Adataink szerint Marinovich korát meghaladó magas műveltséggel rendelkezik, orosz, angol, 

arab nyelveken beszél. Célratörő, szorgalmas, udvarias, tisztelettudó. Káros szenvedélyei 

nincsenek. Kifogástalan erkölcsi életet él, szórakozásaiban mértéktartó. Elítéli a felelőtlen 

fiatalokat. Szabadidejének nagy részét szüleinek körében tölti. Magatartására jellemző a 

precizitás, a szabálytalanságoktól való óvakodás. Ezt bizonyítja az is, hogy a MOTI-val történt 

levelezésének fotómásolatait bemutatta hivatali vezetőinek. 
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 Kézzel ráírva 
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Marinovich 1963-ban az NSZK-ban járt tanulmányúton, itt ismerkedett meg Vádi Szabó 

Rékával, aki megadta számára a MOTI elnökének, Unger Lászlónak címét. 

Marinovich KISZ tag, politikai magatartását illetően tartózkodó. Az ellenforradalom alatt 

lakásán tartózkodott. Ellenséges megnyilvánulásáról nincs tudomásunk. 

Jellemző adatai azt bizonyítják, hogy a külföldi kiutazását felhasználva Marinovich alkalmas 

lehet arra, hogy rajta keresztül újabb adatokat szerezzünk a MOTI által szervezett 

ösztöndíjak valódi céljaira. Felmérhetjük, hogy az ellenséges hírszerző szervek milyen 

módszereket alkalmaznak az így kiutazó fiatalok megkörnyékezésére. 

A személyes megismerés végrehajtását az alábbiak szerint javaslom: 
 
Tekintettel arra, hogy már Marinovich érvényes útlevéllel rendelkezik, az útlevélkérelem 
adta lehetőségeket nem használhatjuk fel, de adategyeztetés címén van lehetőség arra, hogy 
az útlevélosztályra behívassuk, és ott beszélgetést folytassunk vele.2 
 
Beidézése után utazási céljai kapcsán kérdéseket tennénk fel, hogy hogyan került a MOTI-val 
kapcsolatba, ismeri-e annak tevékenységét, mit tud arról, hogy a MOTI honnan szerzi anyagi 
eszközeit az ösztöndíjak biztosításához. 
 
Felhívnánk a figyelmét arra, hogy a MOTI emigrációs szervezet, melynek tevékenysége 
szemben áll a Magyar Népköztársaság érdekeivel, még akkor is, ha a külföldi tanulmányi 
utakat biztosító ösztöndíjak látszólag kedvezőek. 
 

Figyelmeztetnénk arra, hogy a MOTI által biztosított lehetőségeket az ellenséges szervezetek 

saját céljaira akarják felhasználni. Ennek kapcsán meghatároznánk az általános magatartási 

vonalát.3 

Amennyiben a fenti kérdésekkel kapcsolatos beszélgetés során azt tapasztaljuk, hogy 

megértést tanúsít, és jól fogadja figyelmeztetéseinket, hajlandóságot mutat az általunk 

meghatározott irányvonal betartására, úgy a kapcsolat további elmélyítése érdekében a 

kiutazása előtti időben újabb találkozókra hívjuk, fel a figyelmét. Vagyis biztosítjuk a 

beszervezés előfeltételeit. 

Ha a beszélgetés során megállapítást nyer, hogy bár a figyelmeztetést jól fogadja, de a 

beszervezést nem vállalná, úgy a 004-es Miniszteri Parancs szellemében zárjuk le a 

beszélgetést. 

Abban az esetben, ha magatartása visszautasító, láthatóan ellenséges lenne, javaslatot 

teszünk az útlevelének bevonására. 

                                                           
2
 Kézzel oldalt jegyzetelve: „ Ne idézzük és ne az útlevélben beszéljük meg aláírás” 

3 Kézzel ráírva: ez nem mehet. Dőlt betűvel kiemelve az a rész amelyre ez vonatkozik. 
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Hozzátartozói: 

Apja: Marinovich Endre, Bp. 1914., volt tűzoltó-ezredes, jelenleg a Csepel Vas – és 

Fémművek tűzrendészeti parancsnoka. 1951-ben a Tűzoltóságtól, mint megbízhatatlan 

elbocsátották. 1953-ban a demokráciaellenes szervezkedés büntette miatt, 2 év és 3 havi 

börtönbüntetésre ítélték. 1956-ban rehabilitálták, és ismét a Tűzoltóságnál nyert beosztást, 

ahonnan 1960-ban ismét elbocsátották.  
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Ekkor a Kéményseprő Vállalat jogtanácsosa lett. 1963 - tól dolgozik jelenlegi munkahelyén. 

Pártonkívüli, lakókörnyezetében lojális személynek ismerik, ellenforradalmi tevékenységéről 

nincs tudomásunk. 

Anyja: Marinovich Endréné, Kohári Sarolta, Bp. 1919., idegen nyelvi fordító, munkahelye az 

Országos Erdészeti Főigazgatóság. Magatartása ellen sem politikai, sem erkölcsi tekintetben 

kifogás nem merült fel. 

Huga: Kohári Sarolta, Bp. 1943., az ELTE IV. éves hallgatója. 

 

Aláírás: Szabó János r. őrnagy 

 

Készült: 1pld. 3. lap 

Készítette: SZJ/Dné. 

Nytsz: 32-J-1076/65. 

Lerakva: puhafedelű=d-be. 
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