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SZABÁLYZATA.

1951. évi 21. számú törvény erejű rendelet
az államtitok és a hivatali titok
bűntetőjogi védelméről.

Felemelt ötéves népgazdasági tervünk sikeres megvalósítása, a
szocializmus építése és
abéke vedelme azt követeli, nagy fokozott éberséget tanúsítsunk a belső és külső ellenség üzelmeinek
meghiúsítás a végett.

Az olyan adatoknak vagy tényeknek illetéktelenekkel való közlése,
melyek népi demokráciánk biztonságát, politikai, gazdasági és államigazgatási rendjének érdekeit érintik, nemkülönben az ilyen
adatok hanyag, lelkiismeretlen kezelése lehetőséget nyújt népi
demokráciánk ellenségeinek arra, hogy építő munkánkat megzavarják.
Ezért hazánk minden polgárának, aki hivatali állása, vagy munkavi
szonya következtében, vagy egyébként államtitokról és hivatali
titokról tudomással bír, elsőrendű kötelessége ezt éberen megőrizni
és a lehetőségét is kizárni annak, hogy az az ellenség birtokába
juthasson. Annak pedig, aki a kötelességének nem tesz eleget és
az államtitkot és a hivatali titkot akár szándékosan, akár gondat
lanságból megsérti, vagy egyenesen államtitok és hivatali titok
jogosulatlan megszerzésére törekedik, tudnia kell, hogy cselekménye
súlyos büntetést von maga után.
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, hogy nyomatékosan biztosít
sa az államtitok kal és a hivatali titokkal kapcsolatban is az éber
ség követelményeit, az államtitok és a hivatali titok büntetőjogi
védelméről a következő törvényerejű rendeletet alkotja:

1.§.
/1/ Államtitok bármely olyan adat vagy tény /utasítás, intézkedés,
eljárás, stb./, továbbá bármely olyan irat vagy tárgy /okmány, terv,
vázlat, rajz, modell, minta, stb./, amelyet akár jogszabály, akár
hivatalos rendelkezés államtitoknak nyilvánított vagy, amelynek ille
tékteIen személy tudomására jutása az állam biztonságát, politikai,
illetőleg gazdasági érdekét sérti vagy veszélyezteti.
/2/ Államtitok az állami vállalatra, illetőleg más állami gazdákodó szervre vagy működésére vonatkozó olyan adat, tény, irat vagy
tárgy is, amelynek illetéktelen személy tudomására jutása az állam
biztonságát, politikai, illetőleg gazdasági érdekét sérti vagy ve
szélyezteti.

/3/ Minden esetben államtitoknak minősül az olyan hivatalos irat,
vagy tárgy, amelynek titkos kezelését ügyviteli szabályzat, a hivatalvezető vagy az arra jogosított más hivatalos személy elrendelte.
2.§.
/1/ Hivatali titok bármely olyan adat, tény, irat vagy tárgy, melyet akár jogszabály, akár hivatalos rendelkezés /gyakorlat/ hivatali
titoknak nyilvánított vagy amelynek illetéktelen személy tudomására
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- 2 jutása az államigazgatás rendjét vagy zavartalan működését sérti
vagy veszélyezteti.

/2/ Hivatali titok az állami vállalatra, illetőleg más állami
gazdálkodó szervre vagy működésre vonatkozó olyan adat, tény, irat
vagy tárgy is, amelynek illetéktelen személy tudomására jutása
valamely állami vállalat működésének rendjét vagy zavartalanságát
sérti vagy veszélyezteti.3.§.

Aki államtitkot jogosulatlanul megszerez, illetőleg aki a bármi
lyen módon birtokába vagy tudomására jutott államtitkot nyilvános
ságra hozza, illetéktelen személlyel közli, illetéktelen személy
részére más módon hozzáférhetővé
vagy akár a maga, akár a
más javára egyebként felhasználja, avagy jogtalanul megsemmisíti,
használhatatlanná teszi vagy elrejti, tíz évig terjedhető börtönnel
büntetendő.
4.§.

Aki hivatali titkot jogosulatlanul megszerez, illetőleg, aki a bár
milyen módon birtokába vagy tudomására jutott hivatali titkot nyil
vánosságra hozza, illetéktelen személlyel közli, illetéktelen személy
részére más módon hozzáférhetővé teszi, vagy akár a maga, akár más,
javára egyébként felhasználja, avagy jogtalanul megsemmisíti, haszná
lhatatlanná teszi vagy elrejti, öt évig terjedhető börtönnel
büntetendő.

5.§.
Öt évig terjedhető börtön a büntetése annak, aki államtitkot tar
talmazó iratot vagy tárgyat eIveszít.

6.§.

Három évig terjedhető börtönnel büntetendő,aki az államtitok ke
zelésére vonatkozó szabályokat megszegi.
7.§.
Szándékos bűntett esetén vagyonelkobzást és kiutasítást is ki
lehet mondani.
8.§.

Aki hiteltérdemlő tudomást szerez arról, hogy az előző rendelkezé
sekben meghatározott bűntett elkövetése készül, vagy ilyen bűntettet
követett el és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, jelentést nem
tesz, két évig terjedhető börtönnel büntetendő.
9.§.
E
z a törvényerejű rendelet nem érinti a hűtlenségre vonatkozó bün
tető rendelkezéseknek, továbbá a katonai bűntető törvénykönyv 95.
96. és 100. §-ainak hatályát.
10.§.
Az 1940:XVIII.tv. 4.§-a és az 1948:XLVIII.tv. 45-47. §-ai hatályukat
vesztik.
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I.

Bevezetés.
1. §.

/1/ A Belügyminisztérium Titkos ügykezelési Szabályzata /:továbbiakban: Szabályzat :/ az államtitkot tartalmazó iratok ke
zelésének szabályait foglalja magában.

/2/ A hivatali titkot tartalmazó iratok kezelésének szabályait
a Belügyminisztérium Ügyviteli Szabályzata tartalmazza.
2. §.

A Szabályzat hatálya kiterjed a Belügyminisztérium terüle
tén működő Titkos Ügykezelőségek /:továbbiakban: TÜK. :/
dolgozóira, valamint mindazon dolgozókra,akik államtitkot
tartalmazó iratot minősítenek /; továbbiakban: minősítők :/
kidolgoznak, leírnak, kézbesítenek, vagy ilyen anyagba be
tekintenek /: továbbiakban: betekintők :/
3. §.

/1/ Mindenki, aki államtitkot tartalmazó anyagot kezel, minő
sít, vagy abba betekint, személyileg felelős az államti
tok megőrzéséért.
/2/ A minősítők és betekintők, valamint a TÜK.-ek dolgozói kötelesek megismerni, megtartani és másokkal is megtartatni
az államtitok megőrzésére vonatkozó szabályokat: a népköz
társaság Elnöki Tanácsának 1951. évi 21.sz.törvényerejű
rendeletét, a minősítők és betekintők kötelességeit tar
talmazó szabályzatot/: 16. §. :/ és az államtitkot tartal
mazó iratok körét meghatározó jegyzéket /:5.§. :/. A minő
sítők és a TÜK.-ek dolgozói ezenkívül kötelesek részlete
sen megismerni és megtartani jelen Szabályzatot.

/3/ Minden hivatali egység vezetője /:
főosz tályvezető,
osztályvezető stb. :/ felelős a vezetése alatt álló egész te
rületen az államtitok megőrzésiért. Személyében felelős
azért, hogy a vezetése alatt álló személyek az államti
tok megőrzésére vonatkozó szabályokat ismerjék és meg
tartsák, illetőleg, hogy a vezetése alatt álló területről
államtitok illetéktelen személy tudomására ne jusson.
4. §.

/1/ Az államtitkot tartalmazó iratok kezelését, /: átvételét,
iktatását, nyilvántartását, sokszorosítását, továbbítá
sát stb. :/ a minisztérium területén működő TÜK.-ok lát
j- ák el.

ÁBTL - 4.2 - 00300/1952 /4

- 2 -

/2/ A TÜK. vezetője felelős az államtitok megőrzésének bizto
sításáért azon a területen, amelyre hatásköre kiterjed,
felelőssége azonban nem érinti sem a szerv vezetőjének,
som a titkos iratokkal foglalkozó személyeknek a felelősségét.
II.
Az államtitkot tartalmazó iratok minősítése.

5.§.
Minden olyan iratot, fogalmazványt, jegyzetet, feljegy
zést, adatot, tényt, rajzot, fényképet, statisztikát,
utasítást, eljárást, okmányt, modellt, vázlatot, dokumentációt stb, /: továbbiakban: irat :/,amely a Népköz
társaság Elnöki Tanácsának 1951. évi 21. számú törvényerejű rendelete alapján államtitkot képez, titkosnak,
vagy szigorúan titkosnak kell minősíteni. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1951. évi 21. számú törvényerejű
rendelete mellett a minősítés alkalmával alapul kell von
ni a Belügyminisztériumban előforduló államtitkot tartalmazó iratok köret meghatározó, a Belügyminiszter ál
tal kiadott jegyzéket is.

/1/ Államtitkot képező irat minősítésének az államtitok je
lentőségének megfelelően két fokozata van:
a./ titkos
b./ szigorúan titkos.
/2/ Azt, hogy moly iratokat kell "titkosnak" és melyeket
“szigorúan titkosnak” minősíteni, az államtitkot tartalmazó iratok körét meghatározó jegyzék alapján kell
elbírálni, amely különválasztva határozza meg a "titkos“
és "szigorúan titkos” iratok körét. Egyéb esetben a mi
-nősítő határozza meg az irat minőségének megfelelően.

7.§.
Minősítési joga van:
a. / a Belügyminisztériumra vonatkozó minden iratra: a
Miniszternek és első helyettesének és a Minisztérium Titkársága vezetőjének.
b. / a főosztályra vonatkozó minden iratra a főosztályvezetőnek és a főosztály felett felügyeletet gyakorló
miniszterhelyettesnek.
c. / az osztályra vonatkozó minden iratra az osztályveze- 
tőnek.
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8.

Ha a minősítésre kijelölt személy akadályoztatva van, a
minősítést végezheti:
a. / a minősítésre jogosultnak a. miniszter által jóváhagyott
helyettese annak akadályoztatása esetén
b. / a TÜK. vezetője.

§.
9.

Minősítő csak a miniszter által jóváhagyott személy
lehet.

§.
10.
/1/

A minősítő a minősítendő iratot alaposon áttanulmányozza, és
a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1951. évi 21.sz.tvr.-e, va
lamint a Miniszter által kiadott államtitok-iratjegyzék
alapján eldönti azt, hogy az irat “titkos” vagy “szigorúan
titkos”. A “titkos” és “szigorúan titkos” jelzést az irat
ra a minősítés keltével és sajátkezű aláírásával együtt rá
vezeti. Ugyanakkor az iraton meg kell jelölnie az iratba
betekintésre jogosult személyek nevét is.

/2/

A Minisztérium bármely főosztályán minősített irat minősíté
si fokozata kötelező erejű a minisztérium egész területén.

/3/

Ha. a minősítő a /2/ bekezdésben megjelölt irat minősítési
fokát nem találja kielégítőnek, az irat "titkos” minősíté
sét “szigorúan titkossá” változtathatja.

/4/

Tilos a titkosság fogalmát ki nem merítő iratot titkosnak
minősíteni.

/5/

Olyan adatokat, amelyek önmagukban nem, de összefüggésükben
államtitkot képeznek, a minősítő "titkosnak” vagy”szigo
rúan titkosnak” minősíthet.
§.
11.

/1/

Mindenki köteles a honvédelmi, az államvédelmi és a légol
talmi szerveknek szóló küldeményeit, illetőleg ezektől a
szervektől kapott iratokat ha erre az említett szervektől
más rendelkezést nem kapott, “titkosként“, illetve “szigo
rúan titkosként" kezelni és az ezektől aszervektől kapott
iratok minősítési fokozatát megtartani.

/2/

Minden más külső szervtől érkező államtitkot tartalmazó
iratot minősíteni kell.

§.
12.
“Titkos” vagy “szigorúan titkos” iratot nem titkossá viszszaminősíteni csak az jogosult, aki a minősítésre is jo
gosítva van. A minősítő azonban felsőbb szervtől kapott
“titkos” vagy “szigorúan titkos” iratot csak a felsőbb szerv
minősítőjének engedélyével minősíthet vissza.
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13.
Minden minősítőnek úgy kell. meghatároznia a minősítés rendjét,
hogy a beérkező államtitkot tartalmazó iratok a beérkezésüktől számított 2 órán belül a megfelelő ügyintézőnél legyenek.
§.
14.

A minősítő egyéb feladatai.

/1/ Meghatározza azt, hogy az államtitkot tartalmazó iratot hány
példányban kell elkészíteni /: sokszorosítani :/ és az ira
tot vagy annak másolatát kinek kell megküldeni.
/2/ Az irányítása alatt álló hivatali terület betekintőiről nyil
vántartást vezet. A betekintők személyében bekövetkezett vál
tozásról a TÜK.-et minden esetben értesíti.

/3/ Kötelessége gondoskodni arról, hogy a TÜK. által a titkos
ügykezelés szabályairól kellőképpen ki nem oktatott betekin
tő államtitkot tartalmazó iratba be ne tekinthessen.
/4/ Engedélyt ad államtitkot tartalmazó iratok selejtezésére és
megsemmisítésére /: 66.§. :/

III.

"Titkos" és "szigorúan titkos" iratokba betekintés.
15.§.

/1/ Államtitkot tartalmazó iratba a minősitőnkívül csak az te
kinthet be, aki erre hivatali állása, vagy munkaköre foly
tán jogosult és akit a Miniszter erre kijelölt.
/2/ A betekintő csak olyan államtitkot tartalmazó iratokba te
kinthet be,amelyekbe a betekintést a minősítő részére en
gedélyezte.

/3/ Az Á.É.K. és a minisztérium ellenőrzési osztályának, valamint
egyéb ellenőrzésre jogosult szervnek a megbízottja államtit
kot tartalmazó iratokba csak a főosztályvezető, vagy helyet
tese, a minisztérium egészére vagy több főosztályra vonatko
zó államtitkot tartalmazó iratokba a miniszter vagy első he
lyettese írásbeli engedélye alapján tekinthet be.

§.
16.
A betekintőknek az államtitkot tartalmazó iratok kezelésére
vonatkozó tudnivalót és kötelességeit a "Szabályzat a titkos
iratok kezelésére, minősítők és betekintők részérecímű
"
kü
lön szabályzat tartalmazza.
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A TÜK. a betekintőnek államtitkot tartalmazó iratot addig
nem adhat ki, amíg a betekintőt a 3.§. /2/ bekezdésében foglaltak alapján ki nem oktatta és az a kötelességei tudomá
sulvételét igazoló nyilatkozatot alá nem írta.

IV.
A Titkos ügykezeléségek szervezete.

18.§.
A szerv TÜK.-e a szerv vezetőjének/: főosztályvezetőnek :/
van közvetlen alárendelve. Azok a TÜK.-ek, amelyeknek műkö
dési területe csak egy meghatározott osztályra terjed ki,
azok az osztály vezetőjének vannak közvetlenül alárendelve.
19.§.

/1/ A TÜK. felállítását az államtitkot tartalmazó iratok számá
tól és a szerv egyes részlegeinek elhelyezésétől függően a
főosztályvezető javaslatára - a miniszter engedélyezi.

/2/ A TÜK. felállítása alkalmából a szervezés kérdésében a szerv
vezetője kérje a Minisztérium Titkársága keretében működő
TÜK. /: továbbiakban: Központi TÜK. :/ szakvéleményét és
segítségét.
20.§.
A minisztériumban működő TÜK.-ek egymással nincsenek alá és
fölérendeltségi viszonyban. A TÜK. felé közvetlen rendelkezési joga csak azon szerv vezetőjének van, amely szerv ke
retében a TÜK. működik.

21.§.

/1/ A TÜK. vezetőjét és beosztottjait a miniszter nevezi ki, he
lyezi át más munkakörbe vagy bocsátja el.
/2/ Tilos a TÜK. keretében a miniszter által jóvá nem hagyott
dolgozót alkalmazni.

/3/ A TÜK. keretében, csak szakmailag képzett, politikailag és er
kölcsileg megbízható személyek dolgozhatnak.

22. §.
/1/ A TÜK.-ben az államtitkot tartalmazó iratokkzelését egy ve
zető és annyi beosztott dolgozó látja el, amennyit a főosz
tály, osztály munkaterületének nagysága, a titkos iratok for
galma megkíván.
/2/ A TÜK. dolgozóinak létszámát a főosztályvezető állapítja meg.

/3/ A TÜK. vezetőjének helyettesét a TÜK. dolgozói közül a fő
osztályvezető bízza meg.
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23.§.

/1/ A TÜK. munkaidéjét főosztályonként úgy kell meghatározni,
hogy a minősítők és a betekintők munkáját a TÜK. munkája
ne gátolja. Ahol szükséges, a hivatali munkaidőn túl a TÜKnél
ügyeletet kell szervezni.
/2/ A TÜK-nél tartott ügyelet időtartamát és módját a TÜK.-et
irányító hivatalvezető határozza meg.
V.

A Titkos Ügykezelőségek feladata.

24.§.
A TÜK. feladata az államtitkot tartalmazó iratok kezelése.
Felvilágosító munkával, a hiányosságok feltárásával harcol
nia kell azért, hogy működési területén minden államtitkot
tartalmazó iratot bevonjanak a titkos ügykezelésbe, ugyan
akkor meg kell akadályozni, hogy az államtitok fogalmát ki
nem merítő iratot a TÜK.-nél kezeljenek.
Rendszeres ellenőrző munkával és a feltárt hiányosságokról
a hivatalvezető tájékoztatásával biztosítania kell a titkos
ügykezelés szabályainak megtartását. Feladata a főosztályvezetőtől kapott megbízatás, alapján a főosztály irányítása alá
tartozó szerveknél működő TÜK.-ek munkájának, e szervek tit
kos ügykezelésének ellenőrz-ése.

25.§.

Ezen belül a TÜK. ellátja az államtitkot tartalmazó iratok
a./ átvételét.
b. / minősíttetését, illetve minősítését,
c. / iktatását és nyilvántartását,
d. / szétosztását a betekintők részére,
e. / sokszorosítását,
f. / továbbítását a külső szervek részére,
g. / továbbítását a B.M. TÜK.-ei részére,
h. / irattározását és megsemmisítését,
j. / nyilvántartást vezet működési területe minősítőiről és
betekintőiről,
k. / kioktatja a betekintőket az államtitkot tartalmazó ira tok kezelésével kapcsolatos kötelességeikről,
l. / a hivatalvezetővel történt előzetes megbeszélés alapján
ellenőrzi működési területén az éberség szabályainak meg
tartását.

26. §.
A Központi TÜK. feladata a 25.§.-ban meghatározottakon kívül
a következő.
a./ Segítségét nyújt a főosztályokon /: Osztályokon :/ működő
TÜK.-ek részere. A miniszter megbízásából ellenőrzi azok
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működését és ellenőrzési eredményeiről tájékoztatást ad
a miniszternek. A főosztályokon és osztályokon működő
TÜK.-eknek azonban utasítástnem adhat.
b./Alkalomszerűen ellenőrzi a belügyminisztérium irányítása
alá tartozó szerveknél működő TÜK.-ek munkáját.
c./Irányítja a minisztérium sokszorosító műhelyének munkáját.
d./Ellenőrzi a minisztérium postaelosztójának munkáját az
éberség biztosítása szempontjából.
e./Központilag átveszi és szétosztja a minisztériumba érkező államtitkot tartalmazó iratokat.
f./Központilag kézbesíti a belügyminisztérium külső szervek
részére szóló államtitkot tartalmazó küldeményeit.
g./Felügyel a Központi Titkos Irattár rendjére és biztonságára.
h./Nyilvántartja a belügyminisztérium összes páncél és lemezszekrényét és őrzi azok kulcsainak másodpéldányát.
i./Megszervezi és irányitja a hivatali időn kívül külső szervektől érkező, államtitkot tartalmazó küldemények, átvételét.
27.§.

A Közrendészeti Főosztály keretében működő TÜK. feladata a
25.§.-ban meghatározottakon kívül a Közrendészeti Főosztály
nyomdájának ellenőrzése a kötelező éberség megtartása szem
pontjából.
28.§.

A TÜK. vezetője felelősséggel tartozik a TÜK. hatáskörébe
utalt feladatok pontos végrehajtásáért. Feladata a Szabály
zat alapján a TÜK. munkamódszerének, a TÜK. dolgozói munka
megosztásának részletes meghatározása, valamint a TÜK. dol
gozói munkájának állandó és rendszeres ellenőrzése.

VI.

A “titkos" és “szigorúan titkos” iratok átvétele.
29.§.

A TÜK.-hez érkező minden államtitkot tartalmazó iratot az át
vételtől számított két órán belül, a "sürgős” jelzésűeket pe
dig azonnal az illetékes betekintőhöz kell juttatni.
30.§.

A főosztályok TÜK.-ei a Központi TÜK. által meghatározott
rendszeres időközönként kötelesek a főosztályok részére kül
ső szervektől érkezett küldeményeket a Központi TÜK.-nél át
venni.
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A “titkos” és “szigorúan titkos” küldemények falbontása.
31. §.

/1/ A küldemény felbontása előtt alaposan megkell vizsgálni azt,
hogy a boríték sértetlen-e, felbontási kísérletek nem történtek-e.
/2/ Államtitkot tartalmazó küldemények felbontását a TÜK.-ben
a TÜK. vezetője, vagy helyettese végezheti.
/3/ A TÜK. vezetője vagy helyettese a következő címzésű és jelzé
sű “titkos” és “szigorúan titkos” küldeményeket nem bonthat
ja fel, azokat felbontatlanul a címzettnek továbbítja.
a. / Az MDP.-től érkezett bármely dolgozó részére címzett
leveleket,
b. / a miniszternek, miniszterhelyetteseknek, főosztályvezetőknek éshelyetteseiknek címzett névre szóló ”titkos”, il
letve "szigorúan titkos“ “sajátkezű felbontásra” jelzé
sű küldeményeket,
c. / azokat a “titkos” és “szigorúan titkos” küldeményeket,
melyeknek jobb felső részén "A” jelzés van,
d. / személyzeti osztályoknak címzett olyan küldeményeket,
amelyek nem TÜK.-től érkeztek,
e./ bármely doIgozónak címzett, nem TÜK.-től érkezett küldeményeket.
/4/A /3/ bekezdésben megjelöli küldeményeket a címzett távolléte
esetében a TÜK. vezetője felbontás nélkül megőrzi, vagy a
küldőtől felhatalmazást kér a küldemény más személy részé
re való kézbesítésére. Ezt a körülményt a küldeményen fel
kell tüntetni.

A “titkos” és “szigorúan titkos” iratok iktatása és

nyilvántartása.

32.§.

A TÜK. csak minősített iratot iktathat és vehet nyilvántar
tásba. Tilos a TÜK.-helyiségébe a titkosság fogalmát ki nem
merítő ügydarabokat elhelyezni.
Az iratok minősíttetése.

A TÜK. működési területén keletkezett államtitkot tartalmazó
iratot csak minősítés után iktathat és vehet nyilvántartás
ba. Az ilyen irat minősíttetése a betekintő feladata.
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34.§.

A TÜK. köteles minden külső szervtől érkezett olyan iratot,
amelynek a TÜK.-nél előzménye nincs, az illetékes minősítővel azonnal minősíttetni.
Az iratok iktatása.

A/ A TÜK. köteles minden, a működési területén keletkezett és
a külső szervektől érkezett "titkossá” vagy "szigorúan tit
kossá” minősített iratot iktatni.

/2/ A TÜK. köteles iktatni a minisztérium TÜK.-jei által megküld
dött minden olyan iratot, amely végleg a TÜK. működési te
rületén marad.
/3/ A minisztériumban működő TÜK.-ek által megküldött olyan ira
tokat, amelyek a minisztérium más TÜK.-énél iktatva vannak
és a megküldő TÜK. azt visszavárja, nem kell iktatni.

36.§.
/1/ A TÜK. az iktatás alkalmával az államtitkot tartalmazó ira
tokat az év első napján 1 számmal kezdődő emelkedő sorszám
mal látja el. A "titkos” iraatok iktatoszáma 0-val, a "szi
gorúan titkos” iratok iktatószáma 00-val kezdődik.
/2/ A TÜK. alszámos iktatási rendszert használ.

37.§.
A TÜK. iktatás alkalmával az iratot iktatóbélyegzővel látja
el. A bélyegző a következő adatokat tartalmazza: "titkos”,
vagy "szigorúan titkos”, a TÜK. pontos megnevezése, az ik
tatás napja, a mellékletek száma és az iktatószám.
38.§.

A/ A TÜK. az iratot iktatóbélyegzővel és iktatószámmal való el
látása után bevezeti az iktatókönyvbe, Az iktatókönyvben a
következő adatok szerepelnek: az irat érkezésének hónapja,
és napja, az irat száma, az irat előadója, az iratot beadó
hivatal megnevezése, a beadó hivatal száma, az irat kelte és
az irat tárgya.
/2/ Az iktatókönyv mellett a TÜK. az iratokról, tárgyszerinti
nyilvántartót vezet /: tárgymutató :/.

A TÜK. kezelésében lévő iratok nyilvántartása végett a TÜK.
minden iktatott iratról nyilvántartólapot állít ki. A nyil
vántartólapokat az irat iktatókönyvbe történt bevezetése u
tán kell kiállítani. A nyilvántartólap fejlécén a következő
rovatok szerepelnek:
alapirat száma, iktatás hónapja, napja, alapirat tárgya, alapirat terjedelme. /: A fejlécre az alapirat adatait kell
feljegyezni :/
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tatás kelte, az irat terjedelme, az irat száma, a beküldő
szerv megnevezése, az irat, tárgya, az elintézés módja.
/: Ezekbe a rovatokba az alszámra iktatott iratok adatait
kell feljegyezni.:/

40.§.
/1/ A nyilvántartó lap kitöltése után az iratról “Kiadási lap"ot /: kartont :/ kell felfektetni. Ezen a kartonon történik
az iratok kiadása a betekintők részére. A kartonon a következő rovatok szerepelnek.
A karton fejlécén: az alapárat száma, az alapirat tárgya és
az irat előadója.
A fejléc alatt: a betekintő neve, a kiadott irat száma /:alap vagy alszám :/ a kiadása napja /: óra és perc :/ a bete
kintő aláírása, az irat visszaadásának napja /: óra és perc :/
elintézés módja /: ezt a betekintő tölti ki :/.
/2/ “Kiadási lap“ helyett a “Kiadási könyv” is használható.

41.§.
/1/ A TÜK. minden iktatott-kiadásra kerülő iratokhoz-kísérőjegyzéket csatol. A kísérőjegyzék annak ellenőrzésére szolgál,
hogy a betekintő által a TÜK.-től átvett iratot a TÜK-nek történő visszaadásáig rajta kívül ki látta még.
/2/ A kísérőjegyzéken a következő rovatok szerepelnek: az irat
száma, a betekintő neve, betekintés ideje, /: hó, nap,
óra, perc :/ a betekintő aláírása, a betekintést engedélyező
osztályvezető aláírása.

42.§.

A TÜK köteles “kiadási napló"-t is vezetni. A “kiadási nap
lóban” naponta fel kell tüntetni a betekintők részére kia
dott iratok számát és a betekintő nevét, akinek az iratot
kiadta.

45.§.
A TÜK. nyilvántartó naplót vezet a betekintők áltál a minisz
tériumból kivitt iratokról.

VIII.
A “titkos” és “szigorúan titkos“ iratok
kiadása a betekintők részére.

44.§.

/1/ A főosztályvezető állandó jelleggel írásban engedélyezheti,
hogy a betekintő részére a TÜK. meghatározott tárgykörbe tar
tozó iratokat betekintésre kiadjon. Ez esetben a betekintéshez
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nál külön-külön a minősítő engedélye.

/2/ TÜK. iratot csak a működési területéhez tartozó betekintőnek
adhat ki.
/3/ Más TÜK. működési területéhez tartozó betekintő részére csak
az illetékes TÜK.-en keresztül adhat ki iratot. Ez esetben a
TÜK. az irat kiadására előzetesen működési területe illetékes
minősítőjétől engedélyt köteles kérni.

45. §.

/1/ A TÜK. a “titkos“ és “szigorúan titkos” iratot a betekintőnek
a TÜK. helyiségében adja át. A főosztályvezető állandó jel
leggel engedélyezheti, hogy a TÜK. egyes minősítőnek és be
tekintőnek saját helyiségében adja át az iratot.
/2/ A betekintő a “titkos” vagy “szigorúan titkos” iratnak a
TÜK.-től való átvétele alkalmával az irat “kiadási lap“-ján
/: kartonján :/ az átvétel időpontjának megjelölésével és
aláírásával igazolja az irat átvételét.
/3/ A TÜK. helyiségéből “titkos” vagy “szigorúan titkos.” iratot
csak iratdobozban, vagy irattáskában szabad kivinni.

§.
46.
/1/ A betekintő ha a munka menete megkívánja, hogy a TÜK.-től át
vett iratot a minisztérium másik osztálya is lássa, abba be
tekintsen, az iratot rövid úton az érdekelt osztály vezetőjé
nek, akadályoztatása, esetén helyettesének engedélyével a má
sik osztály betekintőjének betekintésre bemutathatja. Az ira
tot ez esetben azonban a másik betekintőnél nem hagyhatja,
azt saját maga köteles a munkaidő befejeztével a TÜK-nek viszszaadni.
A főosztályvezető állandó jellegű írásbeli engedélyt adhat a
betekintőnek arra, hogy más osztályról bemutatásra kerülő,
rövid, úton átadott,meghatározott tárgykörbe tartozó iratokba
osztályvezetője külön engedélye nélkül betekinthessen.

/2/ Ha a munka azt kívánja, hogy a TÜK.-től átvett iratba másik
osztály hosszabb időre betekintsen, az hosszabb ideig nála
maradjon, az iratot a betekintő a TÜK. útján juttatja el az
érdekelt osztálynak. Az érdekelt osztály TÜK.-e az iratot az
osztály vezetőjének adja át.

/5/ A TÜK.-től átvett iratot, - ha a munka megkívánja, - a betekintő
saját hivatali osztályához tartozó bármelyik betekintőnek köz
vetlenül rövid betekintésre bemutathatja. Ez esetben is saját
maga köteles az iratot a TÜK.-nek visszaadni.
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IX.
A "titkos” és”szigorúan titkos” iratok
visszaadása a TÜK.-nek.
47.§.
A betekintő köteles a TÜK.-től átvett iratokat a munkaidő
befejeztekor, vagy a munkahely hosszabb időre történő elhagyása esetén a TÜK.-nek visszaadni.

48.§.

/1/ Államtitkot tartalmazó iratot hazavinni tilos.

/2/ Munkaidőn túl /: éjszakára :/ államtitkot tartalmazó iratot
a betekintő csak kivételesen, alaposan indokolt esetben és
a főosztályvezető, akadályoztatása esetén helyettese írás
beli engedélye alapján tarthat a TÜK.-en kívül.
/3/ A /2/ bekezdésben megjelölt esetben a betekintő az államtit
kot tartalmazó iratot a főosztályvezető által kijelölt sze
mély páncélszekrényében köteles átmenetileg megőrizni.
A/ A /2/ bekezdésben megjelölt esetben a betekintő a munkaidő
befejeztével köteles a TÜK.-nek az írásbeli engedélyt átadni.
Az írásbeli engedélyben szerepelnie kell azon páncélszekrény
számának és helyének, ahol az iratot átmenetileg őrzik.
/5/ A miniszterhelyettesek és főosztályvezetők államtitkot tar
talmazó iratot indokolt esetben munkaidőn túl /: éjszakára :/
páncélszekrényükben átmenetileg őrizhetnek.
49.§.

A TÜK.-től átvett iratot minden esetben az átvevő betekintő
köteles a TÜK-nek visszaadni.

50.§.

/1/ A TÜK. a munkaidő befejeztével ellenőrzi, hogy a betekintő a
részére átadott minden iratot visszaadott.
/2/ A sok alszámmal rendelkező, nagy terjedelmű iratokat a visszaadás alkalmával a TÜK. esetenként köteles ellenőrizni.
51.§.

Ha a betekintő a TÜK. által részére átadott anyagot a munka
idő befejeztével végleg visszaadja /: másnap már nem kéri
vissza, irattárba-helyezteti, expediáltatja, vagy más bete
kintőnek küldi
a TÜK. minden esetben köteles a nyilván
tartólappal történő összehasonlítás útján ellenőrizni azt,
hogy a betekintő a részére kiadott iratot teljes egészében
visszaadta-e.
52.§.
A TÜK. mindennap a munkaidő befejeztével a kiadási napló alap
ján ellenőrzi, hogy minden betekintő visszaadta e részére ki
adott iratot.
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A “titkos” és “szigorúan titkos” iratok továbbítása.
53.§.
/1/ “Titkos” és “szigorúan titkos” iratot mind minisztériumon
belül, mind minisztériumon kívüli címzett részére csak TÜK.
útján szabad továbbítani.

/2/ Államtitkot tartalmazó iratot postán továbbítani tilos.

54.§.
/1/ A betekintő a továbbítandó iratot megcímzett borítékkal
együtt továbbításra elkészítve köteles a TÜK.-nek átadni.

/2/ Az iratot a TÜK. iktatja, körbélyegzővel látja el, hitele
síti, a borítékot lezárja és a továbbítandó irat minősíté
si fokától függően "titkos” vagy “szigorúan titkos” bélyeg
zővel látja el, rájelzi a küldő TÜK. megnevezését és a to
vábbítandó irat iktatószámát.
55.§.
/1/ A TÜK. a továbbításra így elkészített küldeményt a Központi
TÜK.-nek adja át. A küldemény átvételét a Központi TÜK. a
TÜK. kézbesítőkönyvében aláírással igazolja.

/2/ Budapest területére szóló különösen sürgős küldeményeket a
TÜK. a főosztályvezető vagy a TÜK. vezetőjének engedélyével,
a Központi TÜK. nélkül közvetlenül is továbbíthat.

56.§.
/1/ A Központi TÜK. a továbbítandó küldeményeket az Állami
Kézbesítő Szolgálat utján vagy saját kézbesítője útján to
vábbítja.

/2/ Az Állami Kézbesítő Szolgálat hálózatába bekapcsolt szervek
felé csak az Állami Kézbesítő Szolgálat útján továbbíthatók
a küldemények. Ilyen szervek részére küldeményeket csak egé
szen kivételes esetben lehet a főosztályvezető vagy a TÜK.
vezetőjének engedélyével saját kézbesítő útján továbbítani.
/5/ Az Állami Kézbesítő. Szolgálatnak a küldemények továbbítására
kiadott szabályai a Minisztérium minden TÜK.-ére kötelezők.

57.§.
A TÜK. kézbesítője “titkos” és "szigorúan titkos” küldeménye
ket csak gépkocsin továbbíthat. A gépkocsi vezetője csak a
miniszter által jóváhagyott személy lehet. Kivételes esetben
a TÜK. kézbesítője a küldeményt gyalog is továbbíthatja, ek
kor azonban a TÜK. másik dolgozója köteles kísérni. Egyéb
módon “titkos” vagy “szigorúan titkos” küldeményt- nem to
vábbíthat a TÜK. kézbesítője.
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/1/ A TÜK. kézbesítője a küldeményt a címzett szerv TÜK.-ének,
amennyiben a szervnek TÜK.-e nincs, a címzett saját kezébe
adhatja át.
/2/ A TÜK. kézbesítője az átvevő TÜK.-el vagy a címzettel a
küldemény átvitelét a kézbesítőkönyvben az átvétel időpont
jának a megjelölésével, az átvevő olvasható aláírásával és
a szerv bélyegzőjével igazoltatja.

59.§.
Az 57. és 58.§. minden TÜK.-re kötelező abban az esetben, ha
a Központi TÜK. megkerülésével kézbesít “titkos” vagy ”szigorúan titkos” küldeményt.

/1/ Ügyintéző államtitkot tartalmazó iratot a minisztérium épü
letéből hivatalos útra is csak akkor vihet ki, ha azt a munka feltétlenül megkívánja és az irat kivitelét a főosztály
vezető, vagy akadályoztatása esetén a helyettese írásban
engedélyezte.
/2/ Ez esetben különös gondossággal kell azon őrködnie, hogy az
irat illetéktelen személyek kezébe ne jusson, annak tartal
máról illetéktelen személyek tudomást ne szerezzenek.
Ennek érdekében:
a. / A főosztályvezető írásbeli engedélyét elindulása előtt
köteles a TÜK.-nek átadni.
b. / Az iratot a minisztérium épületéből csak lezárt és “tit kos vagy “szigorúan titkos” jelzéssel ellátott boríték
ban viheti ki. A borítékot csak az általa hivatalos cél
lal felkeresett szerv épületében bonthatja föl és onnan
váló távozása előtt a. borítékot ismét köteles lezárni.
c. / Az általa felkeresett szerv illetékes betekintőjével amennyiben az nem vezető állású dolgozó - az irat tartalmával kapcsolatos tárgyalását csak azután kezdheti
meg, miután a felkeresett szerv betekintője részére an
nak közvetlen hivatali elöljárója az iratba való bete
kintést engedélyezi.

/3/ “Szigorúan titkos” iratot bármely minősítő vagy betekintő
csak gépkocsin vagy gyalog: gépkocsin a miniszter által jó
váhagyott gépkocsivezető, gyalog a TÜK. egy dolgozója kísé
retében vihet magával.
/4/ Az ügyintéző a minisztérium épületéből kivitt államtitkot
tartalmazó iratot minden esetben köteles visszahozni, azt
más szervnél nem hagyhatja. Ezt a TÜK. köteles ellenőrizni.
Abban az esetben, ha a betekintő olyan anyagot szándékozik
magával vinni, amelynek más szervnél hagyása szükséges, azt
csak a TÜK. útján továbbíthatja.
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Államtitkot tartalmazó iratot vidékre /: Budapest határán
kívül :/ egyetlen minősítő és betekintő sem vihet magával.
62.§.
/1/ A TÜK. a minisztérium más TÜK.-e részére vagy olyan iratot
továbbit, amely végleg a másik TÜK. kezelésében marad /: át
irat, feljegyzés stb. :/ vagy olyan iratot,amelyet a másik
TÜK. az iratba való betekintés után köteles visszaadni a
küldő TÜK.-nek.

/2/ Az olyan iratok átvételét, amely végleg a másik TÜK. kezelé
sében" marad, a TÜK. kézbesítőkönyvében igazoltatja a címzett
TÜK-kel.

/3/ Az olyan iratnak az átvételét, amely nem marad végleg a cím
zett TÜK. kezelésében, amelyet az köteles a TÜK.-nek felhasz
nálás után visszaküldeni, a TÜK a címzett TÜK.-kel átadási
kartonon igazoltatja, az ilyen iratot a címzett TÜK-nek az
irat kiadási kartonjával együtt kell átadni.
címzett TÜK.
A
az iratot ezen a kiadási kartonon adja ki a betekintők ré
szére. A TÜK. a minisztérium minden TÜK.-e részére külön át
adási kartont vezet s így minden TÜK. részére külön átadási kartonon adja át az iratokat.
XI.

A "titkos" és”szigorúan titkos” iratok irattározása.
63.§.
Az olyan ”titkos" vagy "szigorúan titkos" iratokat, amelyek
már további intézkedést nem igényelnek, vagy amelyeket igen
ritkán használnak, a betekintő irattárba helyezi, az irattárba. helyezendő anyagra, a betekintő a következő feljegyzést
vezeti rá: "irattárba. /: további intézkedést nem igényel :/"
valamint a dátumot és az aláírást.
64. §.

/1/ A minisztérium TÜK-ei irattárát egy közös helyiségben, a
minisztérium Központi Titkos Irattárába, kell elhelyezni.
A TÜK.-ek irattárukat önállóan kezelik, oda iratot maguk
helyeznek el és maguk vesznek ki. Minden TÜK. a maga, irat
tára rendjéért felelős.
/2/ A Központi Titkos Irattár kulcsát a Központi TÜK. őrzi. A
Központi Titkos Irattárban egyszerre csak két személy tar
tózkodhat. A TÜK.-ek dolgozói csak a Központi TÜK. egy dol
gozója kíséretében léphetnek be és tartózkodhatnak az irat
tárban.
/3/ Amennyiben a betekintőnek szüksége van az irattárban elhe
lyezett valamelyik iratra, ezt közli a TÜK-el. A TÜK. a
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Központi Titkos Irattárban elhelyezett saját irattárából ki
veszi a szükséges iratot és a szabályzat rendelkezéseinek megfelelően adja át a betekintőnek és veszi azt vissza. Miután a
betekintőnek az irattározott iratra nincs szüksége, a TÜK.
az iratot az irattárba visszaviszi.

/4/ A Központi Titkos Irattárban a Központi TÜK. rendszeres idő
közönként ügyeletet tart. A minisziérium TÜK.-ei az ügyelet
időpontjában vihetik ki és helyezhetik vissza az irattározott
iratokat.

XII.
A “titkos” és"szigorúan titkos” iratok
selejtezése és megsemmisítése.
65.§.

/1/ A “titkos” vagy “szigorúan titkos” iratok selejtezését évenként egyszer a főosztályvezető rendeli el.
/2/ A selejtezésre kerülő iratok körét, valamint a selejtezés
szabályait az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően a
főosztályvezető határozza meg.
/3/ A selejtezést a TÜK. vezetője és a főosztályvezető által erre kijelölt személyek végzik.

66.§.
“Titkos és “szigorúan titkos” iratok megsemmisítésére a mi
nősítő ad engedélyt. A megsemmisít és a minősítő, illetve a
megbízottja és a TÜK. vezetője jelenlétében történhet. Ha a
megsemmisítésre kerülő iratok több minősítő területéről származnak, akkor a minősítők-minősítési joggal felruházott- kö
zös felettese közös megbízottat is kijelölhet. Az iratokat
megsemmisítés előtt /: iktatószámuk és megnevezésük szerint
kimutatásszerűen jegyzőkönyvezni kell. A jegyzőkönyvet a
TÜK. vezetője, valamint a jelenlévő minősítő vagy megbízott
ja írja alá. A jegyzőkönyvet a. TÜK. vezetője megőrzi. A meg
semmisítés tényét a nyilvántartási kartonon is fel kell tün
tetni.
67.§.

/1/ A “titkos” és “szigorúan titkos” tartalmú papírhulladék öszszegyűjtéséről és megsemmisítéséről a TÜK. köteles gondos
kodni. Ilyen papírhulladékot a betekintő páncél- vagy lemez
szekrényben köteles őrizni és rendszeres időközönként a TÜK.
részére átadni.
/2/ TÜK. a szükséghez mérten az összegyűjtött titkos tartalmú
papírhulladékot átadja a Központi TÜK.-nek, amely azt rend
szeres időközönként a zúzdába szállíttatja.
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/3/ A “titkos” és “szigorúan titkos” tartalmú papírhulladékok
elszállítása lezárt zsákokban történik. Az ilyen papírhul
ladék elszállítása és bezúzása csak fegyveres őr és a TÜK.
egy dolgozója jelenlétében történhet.
68.§.

Az államtitkot tartalmazó feljegyzéseket, másolópapírokat
/: indigókat:/használaton kívül páncél-vagy lemezszekrény
ben kell őrizni. Elhasználás után a TÜK.-nek kell átadni
megsemmisítés végett.

XIII.
A “titkos” és “szigorúan titkos” iratok sokszorosítása.
69.§.
Az államtitkot tartalmazó irat sokszorosítását a minősítő
engedélyezi és sokszorosítását csak a TÜK. végezheti. A
minősítő határozza meg azt, hogy az irat hány példányban
sokszorosítandó.

70.§.
A sokszorosítandó iratot a betekintő stencilre /: lemezre :/
gépelteti. A stencilre köteles ráírni azt, hogy az irat
hány példányban sokszorosítandó. /: Készült . . példányban:/
A sokszorosításra elkészített stencilt sokszorosítás végett
a betekintő a TÜK.-nek adja át.
71. §.

/1/ A minisztérium sokszorosító műhelyét a Központi TÜK. irányítja.

/2/ A sokszorosító műhely dolgozói csak a miniszter által jóvá
hagyott személyek lehetnek.

72. §.
/1/ A sokszorosító műhelyben az államtitkot tartalmazó iratokat
az egyéb iratoktól elkülönítve kell sokszorosítani.
/2/ A sokszorosító műhely csak a stencilen meghatározott példány
számban sokszorosíthatja az iratot.
/3/ A sokszorosító a sokszorosított irat minden példányát, va
lamint a hulladékpapírokat és az elhasznált stencilt köte
les a sokszorosítható TÜK. részére átadni. A TÜK. gondos
kodik az elhasznált stencil és papírhulladék megsemmisíté
séről.

4./ A sokszorosító műhelyben a sokszorosító dolgozóin kívül más
személy nem tartózkodhat. A sokszorosító műhelyt ennek meg
felelően kell elhelyezni.
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tetni, amelyben a sokszorosítást végző személy nyilvántart
ja a sokszorosításra kapott iratot és azt, hogy hány pél
dány, kinek az utasítására készült belőle.

73.§.

A TÜK. a működési területén felhasznált minden sokszorosításhoz, fénymásoláshoz szükséges stencilt, pausz és fénymásoló
papírt a TÜK. kezel és arról pontos nyilvántartást vezet. A
TÜK. köteles ellenőrizni a stencilek felhasználását.
74.§.

Fénymásolást kizárólag az erre a célra szervezett Budapesti
Fénymásoló Vállalatnál /: Dessewfy u. 11 :/ illetőleg a Nép
gazdasági Tanács által a jövőben még kijelölendő vállalatok
nál lehet végeztetni.
XIV.

Az éberség technikai feltételeinek
biztosítása a TÜK. helyiségében.
75.§.

/1/A TÜK.-et nagy forgalomtól, tűz és külső behatolás ellen
kellően védett helyiségben kell elhelyezni. TÜK. lehetőleg fogadó szobával is rendelkezzék, ahol az oda belépésre
jogosított személyek /: betekintők, minősítők, kézbesítők :/
ügyük elintézése végett tartózkodhatnak.

/2/ A fogadószobában egyszerre csak egy külső személy tartózkodhat.
/3/ A TÜK. belső helyiségébe az oda beosztottakon kívül csak az
irányítási és ellenőrzési joggal bíró személyek léphetnek be.
/4/ A TÜK. helyiségének csak egy bejárata lehet.
TÜK. helyisé
gének ajtaját és ablakait biztonságos védőberendezéssel kell
ellátni.

76.§.
/1/ A TÜK. helyiségében az iratok őrzésére az iratok mennyiségé
nek megfelelő számú lemezszekrényt kell elhelyezni.
/2/ Tilos a TÜK. helyiségében a TÜK. felszereléséhez nem tarto
zó tárgyakat elhelyezni.

77.§.
/1/ A napi munka befejezése után a TÜK. dolgozóinak kötelessége
minden iratnak a lemezszekrényben való elhelyezése és a TÜK.
lemezszekrényeinek negatív pecséttel történő lepecsételése.
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/2/ A. lemezszekrények kulcsait éjjelre a TÜK. dolgozója magánál
tartja, A lemezszekrények kulcsainak másodpéldányát a Köz
ponti TÜK.-nél kell elhelyezni.
/3/ A TÜK. helyiségének kulcsait éjszakára a kulcstartó vaska
zettában a minisztérium Épületparancsnokságánál kell elhe
lyezni. A TÜK. dolgozója a kulcstartó kazetta kulcsát éj
szakára magával viszi.
/4/ A helyiség bejárata kulcsának másodpéldányát állandó jelleg
gel a TŰK. működési területe szerint illetékes főosztályve
zető páncél vagy lemezszekrényébe kell elhelyezni.

78.§.
/1/ A TÜK. helyiségének takarítását a főosztályvezető által ki
jelölt személyek végezhetik munkaidő előtt vagy után a TÜK.
egy dolgozójának felügyelete alatt.

/2/ A Belügyminisztériumban szolgálatot teljesítő rendőrőrs fel
adata a TÜK.-ek helyiségeinek biztonságos őrzése.
/3/ A TÜK. helyiségének bejáratit elé éjszakára állandóan égő
villanylámpát kell szerelni.

XV.
Ellenőrzési feladatok.

§.
79.
A hivatalvezetőnek /: főosztályvezető, osztályvezető :/ és a
TÜK. vezetőjének kötelessége működési területén jelen Sza
bályzat rendelkezései betartásának rendszeres ellenőrzése.

§.
80.
Minden hivatalvezető köteles hivatala területén rendszere
sen vizsgálatot tartani az éberség követelményei megtartá
sának ellenőrzésére.
§.
81.

/1/ A TÜK. vezetőjének rendszeresen ellenőriznie kell azt, hogy
működése területén minden államtitkot tartalmazó iratot be
vonnak-e a titkos ügykezelésbe.

/2/ A TÜK. vezetőjének feladata a működési területén lévő osz
tályirodák, segédhivatalok működésének ellenőrzése az éber
ség megtartása szempontjából.
/5/ A TÜK. vezetőjének feladata időközönként ellenőrizni a hi
vatalvezetők titkárságain az éberség megtartását.

/4/ A TÜK. vezetőjének feladata rendszeresen ellenőrizni működé
si területén a címeres körbélyegzők és negatív pecsétnyomók
használatát, valamint a lemez és páncélszekrények biztonságos
elzárását.
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tők a minősítő engedélyével éjszakára kint hagyott titkos
anyagokat a minősítő engedélyén megjelölt lemez, vagy pán
célszekrényben őrzi-e.
/6/ A TÜK. vezetője köteles rendszeresen .ellenőrizni a betekin
tők hivatali helyiségében azt, hogy a betekintők hogyan tart
ják be a “titkos” és "szigorúan titkos” iratok kezelésére
vonatkozó szabályokat.
82.§.
/1/ A TÜK. vezetőjének ellenőrzései eredményéről az észlelt hi
ányosságokról jelentést kell tennie hivatalvezetőjének.
/2/ Ha a TÜK. vezetője a titkos ügykezelési szabályok megtartása
terén hiányosságokat tapasztal, javaslatot tehet a főosztályvezetőnek és az osztályvezetőknek arra,hogy a hiányosságok
kiküszöbölésének módját osztályvezetői értekezleten, illetve
osztály értekezleten tárgyalják meg,
83. §.

Minden TÜK.-nél”EllenőrzésiNaplót” kell rendszeresíteni.
A TÜK munkáját ellenőrző személyek ellenőrzésük tapasztalatait kötelesek a Naplóba bevezetni.

84. §.

Azt, aki a kötelező éberséget megsérti az elkövetett cselek
mény súlyának megfelelően meg kell fenyíteni, Vagy fegyelmileg, vagy bűnvádi úton felelősségre kell vonni.
85.§.
A Szabályzat 1953.január 1.-én lép hatályba.

Budapest, 1952.november 11.
Házi Árpád s.k.
belügyminiszter.

A kiadmány hiteléül:

/irodavezető/
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