
Belügyminisztérium Titkársága. 
10-1154/1962

Megyei Rendőrfőkapitányság 
Titkársága Vezetőinek!

Felhasználás végett mellékelten megküldöm a 
Művelődésügyi Minisztérium 88.159/1962 számú utasítását, amelyet a megyei levéltárak is megkaptak.
Kérem, hogy az utasításban foglaltakból a rendőri 
szervekre vonatkozó előírások betartásáról gondoskodjon,
A 4. pontban szereplő kutatási engedélyen, - amennyiben 
a kutatás személyek tevékenységére is vonatkozik -  tün
tessék fel, hogy a kutató a birtokába jutott ilyen ter
mészetű adatokat csak a főkapitányságnak történő előze
tes bemutatás után hozhatja nyilvánosságra. A főkapitány
ság illetékes szerve bírálja el, hogy az adatok nyilvá
nosságra hozhatók-e.
A 8. pontban jelzett szolgálati jegyen a kutatás konkrét 
tárgyát ne tüntessék fel, helyette általános megnevezést 
alkalmazzanak, /pl. internálási ügyek, ref. ügyek, 
csendőrségi ügyek, stb./
Közlöm, hogy az 1945 előtti időszakra munkaviszony igazol
ásokat csak a BM. Titkárság adhat ki. Ha a főkapitány
sághoz közvetlen fordulnak ilyen kérelmekkel, úgy azt 
küldjék meg a Megyei Levéltárnak azzal, hogy a kutatás 
eredményét a BM. Titkárságával közöljék.
B u d a p e s t , 1962. augusztus 23.

dr. Geller Sándor sk. 
r. szds. 

osztály vezető.
A kiadmány hiteléül:

/ Cserháti István / 
r.fhdgy.

Á B T L -4.2.-10-1154/1962



88,159/1962

Valamennyi Állami Levéltár Igazgatójának
Szék hel y é n.

A Belügyminisztérium Titkárságával egyetértésben az 1919.  augusz
tus 1-e után keletkezett Belügyminisztériumi és rendőrségi fon
dok kutatását az alábbiakban szabályozom:
1./ A belügyminisztérium szerveinek ügyviteli érdekű 

megkeresései esetén a kutatást addig kell folytatni, amíg a kért ada
tok megtalálása érdekében az összes kutatási lehetőség ki 
nincs merítve,

2./ Belügyminisztériumi és Államrendőrségi fondokból közvetle
nül magánfelek, illetőleg nem rendőrségi szervek részére 
ügyviteli érdekű másolatot kiállítani, a fond tartalmára 
vonatkozóan felvilágosítást adni szigorúan tilos! A fele
ket az ilyen irányú kérelmek esetén Budapesten a Belügymi
nisztérium Titkárságához, vidéken a megyei rendőrfőkapitány
ságokhoz kell utasítani.
Tudományos kutatók részére /:külföldi kutatók esetében a

10. pontban foglaltak az irányadók:/ a témájukkal kapcso
latos általános jellegű felvilágosítások adhatók kivéve 
azt az esetet, ha a kutatás tárgya meghatározott személy 
tevékenységére irányul. Ilyen esetben csak a kutatási, enge
dély birtokában adható felvilágosítás.

3./ Amennyiben magánfelek és nem rendőrségi s z e r v e kBelügymi
nisztériumi, vagy Államrendőrségi fondokból személyi vonat
kozású igazolást /:munkaviszony, szolgálati idő, stb.:/ kér
nek, a kért adatokat fel kell kutatni és a kérelmet — a fel
kutatott adatokkal együtt - a Belügyminisztérium Titkársá
gának /: Budapest, V ., József Attila u . 2-4.:/ kell közvet
lenül felterjeszteni. /:A nemleges jelentést is/ Az a
datokat részletesen kell megadni:
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Tárgy: 1919. augusztus 1-e után keletkezett Belügyminisztériumi és rendőrségi fondok ku
tatása.

Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Osztály 

Levéltárak Országos Központja
B u d a p e s t ,  I .  U r i  u .  5 4 - 5 6  T .  1 6 0 - 0 4 2



-  2 -

a./ név, születési év, hely, anyja neve,
b ./ munkaviszony kezdete, megszűnése, a megszűnés oka,
c./ szolgálati beosztás,
d.k/ hol, mikor volt állományban, milyen rangban?

Amennyiben a fenti pontok, vagy egy részük közül valamelyikre a 
rendelkezésre álló források alapján választ adni nem lehet, ezt 
a felterjesztésben külön jelezni kell.
Eredeti Iratokat csak abban az esetben kell felterjeszteni, ha 
ezt a Belügyminisztérium Titkársága kéri,
Belügyminisztériumi szervek részére iratkölcsönzést az érvényes 
kölcsönzési szabályok megtartásával kell elvégezni.
4 ./ A Belügyminisztériumi, illetőleg Államrendőrségi fondok 
tudományos kutatására engedélyt Budapesten a Belügyminisztérium 
Titkárság Vezetője, vidéken a megyei rendőrfőkapitányság veze
tője, vagy helyettese adhat.
5./ A kutatási engedélyt kiállító szervek a kiadott engedély 
másolatát az illetékes levéltárnak is megküldik. A kutatás ezen 
engedély megérkezése után kezdhető csak meg.
6./ érvényes kutatási engedéllyel rendelkező kutatók részére is 
- amennyiben a fond segédkönyvek, vagy más segédletek alapján 
kutatható - csak a kutatási engedélyben megjelölt tárgyra vonat
kozó iratok adhatók ki,
7./ A Belügyminisztérium Titkársága, illetőleg a megyei rendőr
főkapitányság áltál megküldött kutatási engedély másolatot, a 
kutatás befejezése után,a Levéltári Osztályhoz kell felterjesz
teni.
8./ A Belügyminisztérium szerveinek dolgozói a Belügyminiszté
rium Titkársága, vagy a budapesti és megyei rendőrfőkapitánysá
gok titkárságainak írásbeli engedélye /:szolgálati jegye:/ alap
ján végezhetnek kutatást.  A kutatás megkezdése előtt az írásbe
li engedélyt /; szolgálati jegyet:/ be kell vonni és meg kell ő
rizni.

01211 pl.
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9./ Külföldi kutatóknak e rendeletben meghatározott iratokra 
kutatási engedélyt csak a Belügyminisztérium titkársága adhat, 
Külföldi kutatók esetében a Belügyminisztérium Titkársága által 
kiállított engedély birtokában is meg kell tartani a külföldi 
kutatókra előirt egyéb rendelkezéseket. Külföldi kutatónak - ku
tatási engedély nélkül - még általános jellegű felvilágosítás 
sem adható,
10./ A fenti rendelkezéseket levéltári dolgozókra is alkalmazni 
kell.
11./ Ez a rendelkezés a Művelődésügyi Minisztérium Levéltári 
Osztálya felügyeleti jogkörét nem érinti.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a jelen rendelkezéseket a Belügymi
nisztérium Titkársága a megyei rendőrfőkapitányságokkal egyidejű
leg ismerteti.
Felkérem Igazgató Elvtársat, hogy e rendelkezést a Belügyminisz
tériumi, illetőleg Államrendőrségi fondok kezelésével megbízott 
dolgozókkal is ismertesse.
Nyomatékosan felhívom Igazgató Elvtársat a rendelkezés maradék
talan megtartására, mert a mulasztást elkövető dolgozókkal szem
ben a legszigorúbban fogok eljárni,
Végezetül kérem, hogy a 88.897/1961. L.O.K. számú körrendeletre 
/: rendőrségi fondok szolgálati időre vonatkozó adatai:/ adott 
válaszát a területileg illetékes megyei rendőrfőkapitányságnak 
másolatban küldje meg.

Budapest, 1962. július 30.
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 Szedő Antal s.k. 
Levéltári Osztály vezetője.


