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Parancsnokság.
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2 1 .  sz. példány.

Budapest, 1955. január 5.-én.

K. száma: 01/T.ir.-1955 .

E l o s z t ó
Tárgy.: Titkos anyagok elve-  Állomáshelyé n .

szésénél követendő el- 
járás.

A titkos ügyvitel megszilárdítása érdekében az utóbbi időben 
kiadott parancsok és rendeletek ellenére is, tűrhetetlen magas az el- 
veszett titkos anyagok száma. De nyugtalanítóbb az a körülmény, hogy 
az egyes parancsnokok, titkos iroda vezetők, sok titkos okmány és e- 
g y é b  anya g elveszését elhallgatják, nem jelentik a felsőbb parancs- 
nokságn a k , főleg akkor ha az elveszéseknél  saj á t maguk is bűnösök. 
Figyelm e n kívül hagyják a T. Ügyv. Szab. I. fejezet 2. pontját.

N em tekintik rendkívüli eseménynek a titkos anyagok elveszesét,
nem tesznek meg mindent ezek felkutatására, nem állapítják meg a fele- 
lős személyeket, nem keresik az elveszések mögött a gondatlanság, ha- 
nyagság, vagy tudatlanság és a szándékosság közötti különbséget, nem 
alkalmazzák a Titkos Ügyviteli Szabályzat 140-141-, a 053 /:055 :/-1954 
számú parancs 6. - és a 0134/T.ir.-1954 számú rendelet 7 . pontját.

A parancsnokok felületes ellenőrzéseit, a titkos irodák nem ki- 
elégítő munkáját igazolja az a tény, h ogy az okmány elveszések a köte- 
lező negyedévenkénti bizottsági rovancsolásoktól eltekintve, nem kerül- 
nek felszínre - évközben ill. a titkos anyagok elveszésekor azonnal, - 
csak hetek, de legtöbbször hosszú hónapok múlva. 

 Gyakran hosszú hónapokig vizsgálnak ki egyes titkos anyag elve- 
szeseket, melyeket igyekeznek elfelejteni, ide j é t múltnak tekinteni, s 
ha alkalmaznak is felelősségrevonást, az liberális, nem áll arányban az 
elveszett titkos anyag súlyával, de a legtöbb esetben a felelősségre vo- 
nás elmarad.

Az elveszésekkel kapcsolatos kivizsgálásokat felületesen és az 
erről szóló jelentéseiket hanyag, gondatlan módon szerkesztik meg, nem 
írják le az elveszés k onkrét körülményeit, az elveszett titkos anyag 
összes adatait - a parancsnokok pedig ezeket a legtöbb esetben észrevé- 
tel nélkül jóváhagyják /:aláírják:/ - nem törődve azzal, hogy ártatlan 
emberek eshetnek áldozatul az ilyen felelőtlenül megszerkesztett jelen- 
téseknek. A pk.-ok nem foglalnak állást, nem javasolnak a felelősségre 
vonás mérvére vonatkozóan. 

A fenti súlyos hiányosságok azonnali megszűntetése érdekében, 

e l r e n d e l e m : 

1./ Az évvégi bizott sági rovancsoláskor le kell ellenőrizni az összes
titkos anyagok útját, hollétét, különös figyelemmel azon okmányokét 
melyeknek bizonytalan meglétéről már valamilyen formában is tudomá-sunk van.
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2./ Az elveszett titkos anyagok felkutatására, útjúk vissza ellenőr- 
zésére, a felelős személy megállapítására mindent meg kell tenni 
és el kell követni, nyomban az elveszés észlelésekor.

3./ Minden titkos anyag elveszést, rendkívüli eseményként azonnal je- 
lenteni kell, a végleges konkrét, gondosan elkészített kivizsgál- 
ló jelentést pedig, legkésőbb 3 napon belül futár útján nekem ter- 
jesszék fel, pk.-i véleménnyel.

4./ Minden titkos anyag elveszésénél az éberség és titoktartás szabá- 
lyainak, valamint a T. Ügyv. Szab. megsértésénél alkalmazni kell 
a T. Ügyv. Szab. 140-141- és a 053 /:055:/-1954 számú parancs 6. 
pontját.

5./ 1953. május l - t ől - a mai napig és a jövőben minden elveszett tit-
kos anyagról a mellékelt "Elveszett "T" és "Szt" anyagok nyilván- 
tartó kartonjá”-ból kettő darabot ki kell tölteni értelemszerűen 
/:írógéppel:/ és az egyiket a kivizsgáló jelentéshez csatolva fel 
kell terjeszteni 1955. január 31-ig.
A visszamaradó példányt-a titkos irodán gyűjtsék statisztikaként, 
melyből "időben" következtetni lehet, alegységeiknél és törzsénél 
javuló, vagy visszaeső titkos ügykezelés állapotára.

Elvárom az egységek parancsnokaitól és titkos iroda vezetőiktől, a fen- 
tiek maradéktalan végrehajtását és állandó szem előtt tartását. Végrehaj- 
tásáért a törzsfőnököket teszem felelősé.
Ezen rendeletem az összes titkos ügyvitellel foglalkozó beosztottak e- 
lőtt ismertesse, a rájuk vonatkozó mérvben.

Melléklet: 50. db. Elveszett ”T” és "Szt" anyagok nyilv. kartonja. 
/:Csak a címzettnek !:/
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