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BM III/I Csfség. 

3-J alosztály            Szigorúan titkos! 

          Tárgy: Marinovich Endre 

személyes megismeréséről 

 

 

JELENTÉS 

Budapest, 1965. augusztus 6. 

 

Az előzőleg jóváhagyott terv alapján 1965. VIII. 2-án végrehajtottam Marinovich Endre 

személyes megismerését. 

Telefonon történt meghívásra pontosan megjelent a BM. Panasziroda 18.sz. helyiségében. 

Megérkezése után közöltem vele, hogy a tervezett külföldi utazása kapcsán kerestük őt meg 

azzal a céllal, hogy a MOTI-ról, illetve arról, hogy milyen ismeretei vannak a MOTI 

tevékenységét illetően, meghallgassuk. 

Marinovich részletesen beszámolt arról, hogy hogyan került kapcsolatba a MOTI-val és 

milyen indítékai voltak az ösztöndíj megszerzését illetően. Beszámolója megegyezett a már 

korábban beszerzett adatainkkal. Ez alátámasztja őszinteségét. Megjegyezte, hogy csak 

azután kérte a MOTI ösztöndíjat, miután tájékoztatták őt a MOTI tevékenységéről, melynek a 

tájékoztatás szerinti célja – hazai diákok részére ösztöndíj megszerzése külföldi 

tanulmányokra, világnézetre való tekintet nélkül és hogy a MOTI által kiutaztatott diákok 

külföldi tanulmányaik befejezése után térjenek vissza Magyarországra és itt 

gyümölcsöztessék megszerzett ismereteiket. 

A lefolytatott beszélgetés alapján megállapítottam, hogy nevezett igen jó képességű, 

intelligens, szolgálatkész fiatalember. Alkalmasnak tartom arra, hogy kiutazását felhasználva 

beszervezzük. Rajta keresztül lehetőségünk lenne adatokat gyűjteni a MOTI tevékenységére, 

felmérhetnénk, hogy az ellenséges hírszerző szervek milyen módszereket alkalmaznak az így 

kiutazott diákok megkörnyékezésére, ellenséges céljaik megvalósítására. 

Marinovich megidézését sem a munkahelyén sem családi körében nem ismerik. 

Munkahelyén azt közölte, hogy a BM közlekedésrendészetre megy, ami beosztásánál fogva 

/másodállásként/ gk. előadó, természetes körülmény. 
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A személyes megismerést célzó beszélgetést azzal zártuk le, hogy kiutazása előtt még 

találkozásunk és tanácsokkal fogom ellátni, a külföldi tartózkodás idejére. Ezt jól fogadta és 

természetesnek tartotta. 

Kiutazása október első felében várható. Részére megadtam a ……. telefonszámot, hogy 

abban az esetben, ha utazásának időpontjában változás lenne, vagy ha a MOTI-ról újabb 

értesüléseket szerez / pl. más ösztöndíjas utazása/ értesítést adhasson. ez esetben nyilvános 

helyen találkoznánk. 

 

Aláírás: Szabó János r. őrgy. 

Készült: 1. pl. 2 old. 

Készítette: SzJ/PE 

Nyt.sz. 32-J. 112/1/65. 

Lerakva. 
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