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Elosztó szerint.
Tárgy: Intézkedés a párttagok ÁLLOMÁSHELYEIKEN

és tagjelöltek nyilvántartá
sának új rendjére.

A Belügyminisztérium Határőrség pártszervezeteihez tartozó párttagok 
é s tagjelöltek nyilvántartása az elmúlt évek során jelentősen megja
vult. A politikai osztályok a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezető
ségének 1952 december 10-i határozata, valamint az 1953 december 17-én 
kiadott "Tagnyilvántartási útmutató"-ja alapján eredményes munkát vé
geztek a párttagok és tagjelöltek átjelentkezési és nyilvántartási 
ügyeinek intézésében.
Azonban a jelenleg érvényben lévő pártnyilvántartási rendszer, a párt
nyilvántartás túlzott központosítása akadályozza a párttagok és tag
jelöltek ügyeinek gyors és időbeni intézését. A túl központosított nyil
vántartás következménye, hogy az átigazolásban lévő párttagok és tagje
löltek nyilvántartásbavétele pontatlan. A politikai osztályok a jelen
legi nyilvántartási rendszer mellett nem tudnak eléggé operatívan, ön
állóan és időben intézkedni a párttagok és tagjelöltek nyiIvántartás- 
bavételénél és törlésénél. A politikai osztályok jelenleg a párttagok 
és tagjelöltek nyilvántartási anyagainak csak egy részét kezelik, a ke
rület pártnyilvántartók munkája a nyilvántartás vezetése terén csak 
részleges.
A BM. Határőrség egységeinél a szervezeti változások is megkövetelik a 
pártnyilvántartási munka egyszerűsítését, a párttagok és tagjelöltek 
ügyeinek gyors és pontos intézését.
A pártnyilvántartási munka megjavítása érdekében az alábbiakat rende- 
lem el:
1./ 1956 július 1-től kezdődően a jelenleg érvényben lévő írásos

"Nyilvántartásbavételi" és "Törlési engedély" kérést megszüntetem.
A párttagnak /tagjelöltnek/ az alapszervezetbe való érkezésekor az 
alapszervezet titkára jegyezze be az érkezőt az alapszervezeti 
"Pártokmányok könyve"-be /a tag, tagjelölt távozása esetén húzza 
ki/ és erről 24 órán belül szóban az illető egység politikai he
lyettese /távollétáben az alapszervezet titkára / az illetékes po
litikai osztálynak tegyen jelentést.
A politikai osztály az érkezőről - az átjelentő alapján - állít
son ki egy "Betűrendes" és egy ideiglenes kartont. A "Betűrendes" 
kartont a betűrendes nyilvántartásba, az ideiglenes kartont a 
tag /tagjelölt/ polgári kartonjainak megérkezéséig az alapszer
vezeti nyilvántartásba kell tenni,

2 . /A területi pártszervezeteknél érvényben lévő pártnyilvántartási
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-  megyei, járási és alapszervezeti - kartonok kezelését és vezeté
sét 1956 július 1-től kezdődően a Politikai Csoportfőnökség helyett 
a h atárőrkerületek politikai osztályai végezzék. A BM. Határőrség Pa
rancsnokság és közvetlen alakulatai - Kormányőrség - pártszervezetei
hez tartózó párttagok és tagjelöltek pártnyilvántartási lapjait a 
Politikai Csoportfőnökség továbbra is központilag kezeli.
A határőr kerületek politikai osztályain minden párttagról és tagjelölt
ről az alábbi pártnyilvántartó kartonokat kell vezetni és nyilvántar
tani:

megyei párttagnyilvántartó lap /1.sz.mell./ 
járási, városi pártnyilvántartó lap /2.sz.mell./

- alapszervezeti pártnyilvántartó lap /3. sz.mell./ 
ideiglenes pártnyilvántartó lap /4 .sz.mell./
párttagnyilvántartási lap /fegyveres szervek részére/

/5. sz.mell./
A polgári - megyei, járási alapszervezeti - kartonokon rendszeresen 
vezetni kell:

- a tagfelvétel tényét ás idejét,
tagjelöltté való visszaminősítés tényét és idejét,
kizárás és elhalálozás tényét és idejét.

A polgári kartonokat abc sorrendben kell összerakni.
A párttag nyilvántartási lapon /5 . sz .mell. / és a "Betűrendes" kar
tonon vezetni kell azokat az adatokat, amelyeket a polgári kartonokon 
is vezetni kell, továbbá a kerülettől való eltávozás tényét és ide
jét, valamint azt, hogy a tag hová távozott.
Párttagnak és t agjelöltnek a kerület politikai osztályhoz tartozó 
pártszervezetéhez kívülről történő érkezésekor "Érkezési értesítő"-n 
kell kérni az eltávoztató kerülettől, illetve a megyei pártnyilván
tartási szervtől az érkező polgári kartonjait. A kartonok megérkezéséig 
ideiglenes kartonon kell az érkezettet nyilvántartani. A polgári kar

tonok megérkezése, után az ideiglenes kartont meg kell semmisíteni.
A politikai osztályhoz tartozó alapszervezettől történő távozás alkal
mával a polgári kartonokat a betűrendes nyilvántartásból ki kell emel
ni és azokat külön kell kezelni. Az eltávozott új pártszervezetét 
"Távozási értesítő"-n kell értesíteni. A polgári kartonokat csak az ér
keztető pártszervezet írásbeli kérésére. lehet "T" úton megküldeni 
/területi,megyei pártszervezetekhez állami futár útján/.
Ha a párttag, vagy tagjelölt a kerülettől a Határőrségen belüli párt
szervezethez /más kerülethez/ távozik, addig nem szabad a pártnyilván- 
tartásból törölni, míg az érkeztető politikai szerv nem jelzi a párt- 
tag, V agy tagjelölt nyilvántartásbavételét.
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A h atárőrkerületek politikai osztályai minden párttagról és 
tagjelöltről állítsanak ki 1956 június 20-ig egy "pártnyilván
tartó lap"-ot /hőr. részére/. A kitöltött pártnyiIvántartási kar
tonokat 195 6 június 2 5-ig a kerületi pártnyiIvántartók a Politi
kai Csoportfőnökségre személyesen h o z z á k  fel.
A Politikai Csoportfőnökség a pártnyiIvánta rtó lapok egyeztetése 
után fogja megküldeni a polgári nyiIvántartási kartonokat. A 
Határőrség részére szóló párttagnyiIvánta rtó lapokat géppel kell 
kitölteni.
A párttagság átjelentkezési rendjével kapcsolatban kiadott 

0 8 4 2/1 9 5 2. T. pol. számú intézkedést jelen rendelettel hatálytala
nítom és a párttagság átjelentkezésével kapcsolatban "Útmutató"-t 
adok ki.

MELLÉKLET: 1 drb.

SZALAI ZOLTÁN s.k. 
áv.alezredes 

a BM. Határőrség Politikai Csoportfőnök 
 h.Eredetivei egye zik: 

.....

Készült: 1 példányban
Jóváhagyásra.
Gépelte: Szabó áv.írnok

1 9 5 6.5 .1 9.
Soksz.napló s.sz.:118/Pny.

Sokszorosítva :2 9  .példányban 
Kapják: 1. sz.példányon lévő elosztó szerint
Gépelte: Zóniné áv.I.o.sgt.

1 9 5 6.5 .2 3 ., 4 1 5 / 5 6 .Soksz. napló sorsz. :
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BELÜGYMINISZTÉRIUM
Határőrség 

Politikai Csoportfőnöksége

Ú T M U T A T Ó
a tagnyilvántartási munka egyes feladatainak végrehajtásáról.

A tagnyilvántartási munka, a párt belső rendje megköveteli,hogy egy - 
egy munkafolyamatot valamennyi politikai szerv egységes munkamódszerek 
alapján hajtson végre. Ennek megfelelően néhány fontosabb tagnyilvántar
tási feladat végrehajtásának módszere a következő:

Á T J E L E N T K E Z É S :
A politikai osztályon két átmenőt kell felállítani. Az átmenőben a kö
vetkező anyagok vannak:
1 ./ A Határőrségtől kívülre, távozók átmenőjében:

- a távozó "párttag nyilvántartási lap"-ja /5. sz.mell./ összetűzve
a "Távozási értesítő" másolattal és a távozó polgári kartonjaival. 
A polgári kartonok elküldésekor az 5 . sz. mellékletet le kell emel
ni .

2 ./ A Határőrségen kívülről érkezettek átmenőjében:
- az érkezett "Nyilvántartó lap"-ja /párttagok -és tagjelöltek ideig

lenes nyilvántartására - 4 .sz.mell. / A z  ideiglenes nyilvántartó 
lapot az érkezett át jelentője, vagy az "Érkezési értesítő" alapján 
kell kiállítani.
/Ezzel agyidőben az érkezettről ki kell állítani a "párttag nyil
vántartási lap"-ot is, melyet az alapszervezetek szerinti nyilván
tartásba és egy "Betűrendes" kartont, melyet a betűrendes gyűjtőbe 
kell helyezni./

Az átmenőben lévő kartonokat abc. sorrendbe kell rakni és a kartonok 
hátlapjára minden esetben rá keli vezetni a távozás, illetve érkezés té
nyét és idejét.
A változásjelentés feldolgozásakor a távozási és érkezési értesítő má
solatok alapján kell a távozást, illetve érkezést a betűrendes nyilván
tartáson átvezetni.
A távozási és érkezési értesítő másolatokat egy évig meg kell őri zni. 
Külön ábc. sorrendben kell rakni a távozási és külön az érkezési érte
sítőket.
Ha a változás a kerület területén belül történik, akkor a tag /tagje
lölt/ "Párttagnyilvántartási lap"-ját /5. sz. mell. / a kerület politikai 
osztály tagnyilvántartásában a megfelelő - új - alapszervezetbe kell 
tenni, az alapszervezet titkárának jelentése alapján.

ÁBTL - 4.2. - 0370 - POL /1956 /4



ÁBTL - 4.2. - 0370 - POL /1956 /5

- 2 -

A párttag /tagjelölt/ új szolgálati helyén 5 napon belül köteles je- 
Ientkezni az alapszervezet vezetőségénél /titkárnál/ nyilvántartásba 
vétele céljából.
A pártszervezet titkára erre minden esetben hívja fel a távozó figyel
mét.
A kerület politikai osztály tagnyilvá ntartásának állandóan tükröznie 
kell az érkezésekkel és távozásokkal összefüggő változásokat is.
A Határőrségen kívülről érkezettek és kívülre távozottak polgári kar
tonjait az érkezési és távozási értesítőn kell sürgetni. A sürgetés 
idejét a karton hátlapján fel kell tüntetni. A sürgetésre minden párt- 
bizottságnak írásban kell válaszolnia. Ha a párttag /tagjelölt/ nem ér
kezett meg a jelzett pártbizottság területére- /pl. Borsod megyébe/, ak
kor ez Országos Bejelentőtől meg kell kérni lakcímét és utána a jel
zést a fenti módon meg kell ismételni. 
- sürgetés állapotának megfelelően negyedévenként névszerint jelenteni 
kell a Politikai Csoportfőnökségnek az átmenőben lévőket. A jelentés 
tartalmazza azt is, hogy a tag hova távozott, melyik megye nem kérte 
anyagát.

V Á L T O Z Á S J E L E N T É S  :

A kerület politikai osztály pártnyilvántartója az alapszervezetek ál
tal beküldött változásjelentéseket minden hónapban feldolgozza és fel

dolgozás után felterjeszti a Politikai Csoportfőnökségre. A változás- 
jelentés e z alábbiakat tartalmazza:
I./ A felvett tagok anyagát:

- a bevont tagjelölt igazolványt,
- a tag indexét 

tagjelöltek anyagát:
- központi kartont;

 - a felvett tagjelölt indexét.
2 ./ A visszavett tag /tagjelölt/-ről a visszavételi jegyzőkönyvet 

és a tag /tagjelölt/ kartonjait.
3./ A soronkívül felvett tag anyagát /indexét, központi kartont, jegy

zőkönyvet/.
4 ./ Az érkező tagok, tagjelöltek átjelentő lapját.
3./ A kizárt tag, tagjelöltek anyagát:

 - polgári kartonokat;
 - jegyzőkönyveket;

- tagkönyveket, tagjelölt igazolványokat.
6./ Meghalt tag, tagjelöltek anyagát:

- polgári kartonokat;
- tagkönyvet/tagjelölt igazolványt/.



A havi változásjelentés összesítőben csak azok a fölvett tagok /tag- 
jelöltek/ szerepelhetnek, akik már megkapták tagkönyvüket /tagjelölt- 
igazolványukat/ és az alapszervezet ezt változás jelentésen jelentet
te. 
Ha a tag a tagkönyv kiállítása közben más pártszervezetbe távozott, 
tagkönyvét meg kell küldeni ahhoz a pártszervezethez, amelyhez távo
zott.
Azokat a felvett tagjelölteket, visszavett tag és tagjelölteket, akik 
a könyvük kiállítása közben más pártszervezethez távoztak, annál az 
alapszervezetnél, ahol a tagjelöltfelvéte lt, vagy visszavételt eszkö
zölték - létszámba kell venni s ugyanakkor azon a változásjelentésen 
a távozást is jelenteni kell. A kiállított tagkönyvhöz /tagjelölt- 
igazolványhoz/ csatolni kell az átjelentőt és a kettőt együtt kell 
megküldeni annak a megyei, budapesti, kerületi, stb. pártbizottságnak, 
ahová a tag/tagjelölt/ távozott.
Az 19 5 5-ös átjelentővel és másolati átjelentővel érkező tag, tagje
lölteket csak jegyzőkönyv alapján lehet nyilvántartásba venni. A 
jegyzőkönyv tartalmazza az érkezők nevét, az érkezés idejét körül
ményét , valamint azt, hogy az érkező honnan érkezett.  A jegyzőkönyvet 
a kerület politikai osztályvezető és a kerület pártbizottsági titkár  
írja alá. A jegyzőkönyvet csatolni kell a változásjelentés összesítőhöz
Az alapszervezeti kartonok /6 .sz.mell. / előtt lévő mutató kartonokon 
nem kell vezetni a vezetőségi tagok neveit.

INDEX KARTONOK KIÁLLÍTÁSA:
a./ index karton baloldalára kell írni az előző tagkönyv /tagje

löltigazolvány / számát /7 .sz.mell./. 
b./ Minden olyan tagnál /tagjelöltnél/, akit jegyzőkönyv alapján vesz- 

nek vissza/tagságát rendezik/ - az index baloldalán az előző tag- 
könyvszám felett JKV. bejegyzést kell tenni./8 . sz. mell. /

c./ A javítási jegyzőkönyv alapján kiállított index jobb alsó sar
kába az előző tagkönyv számit, a felvétel keltát és a J.A.V.jel
zést kell tenni./9 .sz.mell./
Ezenkívül idetesszük a KŐZV. jelzést is - amennyiben közvetlen 
felvétel történt./9 .sz.mell./
A jelzések használata minden index kartonon kötelező.

A kerület politikai osztályon az alábbi betűrendes gyűjtőket kell 
létrehozni:
1./ Polgári kartonok gyűjtője /1.,2 .,3.sz.melléklet/
2 ./ Betűrendes gyűjtő /6 . sz.mell,/
3 . / Más kerülethez távozattak gyűjtője /6 .sz.mell./
4 . / A Határőrségtől eltávozottak gyűjtője /5 . ,6 . sz.melléklet/
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A kerület politikai osztályon a "Párttagnyilvántartási lap"-okat alap- 
szervezetek szerint kell besorolni /5.sz.mell. /.
Ha a tag /tagjelölt/ a Határőrségen kívülre távozott, az 5 . és 6.sz. 
mellékleteket összetűzve behelyezzük a megfelelő gyűjtőbe.
Ha a tag /tagjelölt/ a  Határőrségen belül /más kerülethez, stb. / tá
vozik, az 5.sz.mellékletet a polgári kartonokhoz tűzve kell az érkez
tető politikai szervnek megküldeni.
A Határőrségen kívülről való érkezésnél minden tagról /tagjelöltről/ 
folyamatosan "Párttagnyilvántartó lap"-ot /10. sz.mell. / kell felter
jeszteni a havi változásjelentéssel együtt a Politikai Csoportfőnök
ségre.
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