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A BM ORSZÁGOS FUTÁRSZOLGÁLAT ÜGYRENDJE

I.

A BM Országos Futárszolgálat szervezeti felépítése
és alárendeltsége
A Belügym inisztérium Országos Futárszolgálat (továbbiakban:
futárszolgálat) a Belügym inisztérium szervezetén belül — m int ön
álló osztály — a BM Titkárság vezetőjének közvetlen irányítása és
ellenőrzése alá tartozik.
1. A futárszolgálat szervezeti felépítése:
A) Titkárság,
B) Levélirányító alosztály,
a) MSZMP és MT csoport,
b) Központi levélrendező csoport,
c) Belügym inisztériumi csoport,
C) Futáralosztály.

II.
A futárszolgálat feladata
2. Az állam titoknak minősülő iratok vagy tárgyak (okmányok,
utasítások, intézkedések, levelek, átiratok, rajzok, vázlatok, te r
vek, modellek, m inták, térképek, stb.) — továbbiakban: küldem
ények
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biztonságos és gyors továbbítása, továbbá a párt és
a Belügym inisztérium szervei között a szolgálati titkot képező
és az egyéb nem titkosnak minősülő küldem ények szállítása.
3. A küldem ények átvételével, illetve átadásával kapcsolatos nyil
vántartások vezetése.
4. A futárszolgálat hálózatába bekapcsolt párt, állam hatalm i és
állam igazgatási szervek híranyagainak személyi összeköttetés
útján történő biztosítása.
5. A személyi hírvivő szolgálat alkalom szerű megszervezése, rend
kívüli futárfeladatok megoldása.
6. A nemzetközi futárfeladatokat a baráti országok futárszolgála
taival együttm űködve látja el. (Egyezmény szerint.)
7. A Belügym inisztérium központi szervei (főcsoportfőnökségek,
országos parancsnokságok, csoportfőnökségek és önálló osztá
lyok) által nyitott postafiókok feletti felügyelet.

III.

A futárszolgálat vezetőjének feladatai és jogai
8 A futárszolgálat vezetője felelős a II. fejezet 2- 7. pontjaiban
m eghatározott feladatok végrehajtásáért, különös tekintettel a
2. pontban em lített küldem ények biztonságos és gyors továbbí
tásának megszervezéséért, ezen belül a továbbítás ideje alatt az
állam és hivatali titkok megőrzésének biztosításáért.
9. A futárszolgálat vezetője a belügym iniszter, illetve a BM T itkár
ság vezető utasítása alapján m eghatározza a futárszolgálat
m unkaprogram ját és összehangolja alosztályai és csoportjai —
beleértve a megyei futárcsoportokat is — m unkáját.
10. A futárszolgálat vezetője a nemzetközi futárfeladatokkal össze
függő ügyekben közvetlen tárgyalást, illetve levelezést nem foly
tathat. Ilyen ügyekben a BM Titkárság vezetőjéhez tesz felter
jesztést.
11. A futárszolgálat vezetője a futárhálózatba bekapcsolt szervek
részére szabályozza:
a) az állam - és szolgálati titoknak minősülő küldem ények továb
bításának r endjét,
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b) a küldem ények átadás — átvételének m ódját és nyilvántar
tásának rendszerét,
c) a személyi hírtovábbítás elrendelésének és a rendkívüli fu tár
járatok indításának m ódját és végrehajtását.
12. A futárszolgálat vezetőjének a futárm unkával kapcsolatban ki
adott rendelkezései a Belügym inisztérium valam ennyi szervére
kötelezőek.
a) K iadott rendelkezéseinek be nem tartása esetén a m ulasztók
kal szemben köteles felelősségre vonást kezdeményezni, illetve
eszközölni;
— am ennyiben a m ulasztó a futárszolgálat állom ányába ta r
tozik, saját fegyelmi fenyítő hatáskörében,
— am ennyiben a mulasztó a Belügym inisztérium valamelyik
más szerve állom ányában van, a szerv vezetőjének (pa
rancsnokának) megkeresése útján, végül
— ha a m ulasztó egyéb szervhez tartozik, a szerv vezetőjé
nek értesítése útján.
Ha a mulasztó tevékenysége folytán az állam, vagy szolgálati
titok sérelm et szenvedett és annak m értéke a Btk. rendelke
zéseibe ütközik — tekintet nélkül a mulasztó szolgálati vagy
m unkahelyére — köteles a BM Titkárság vezetőjének hala
déktalanul jelentést tenni.
b) Jogosult a küldem ény m inősítésére vonatkozó szabályok be
tartását a futárszolgálat hálózatába bekapcsolt valam ennyi
szervnél ellenőrizni. Am ennyiben a szabályok megszegése lát
szik fennforogni, joga van a küldő vagy címzett szerv veze
tőjének előzetes engedélyével — a TŰK vezető jelenlétében
— a minősítés helyességéről a küldem énybe való betekintés
ú tján meggyőződni.
(Ezt a jogát esetenként a futárszolgálat m ás vezető beosztás
ban lévő tisztjére átruházhatja.)
c) A futárszolgálat hálózatába történő be- és kikapcsolás, vala
m int a futárszolgálat feladatkörét képező ügyekben az érin
tett szervek vezetőivel, továbbá e szervek titkos ügykezelésé
nek vezetőjével, megbeszélést, levelezést folytathat.
d) Engedélyezi a BM központi szervei (főcsoportfőnökségek,
országos parancsnokságok, csoportfőnökségek, önálló osztá
lyok) postafiók nyitását és fenntartását.
—

3

—

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1501 / 1965 /4

13. A futárszolgálat vezetője a BM hatásköri lista a lap já n
— kinevezést, illetve felm entést eszközölhet,
— jóváhagyja a futárszolgálaton belüli áthelyezést,
— a futárszolgálathoz történő felvételre, áthelyezésre, elbocsá
tásra, előléptetésre, kitüntetésre és jutalm azásra, valam int
fenyítésre javaslatot tesz,
— az állom ányába tartozóknak engedélyezi a házasságkötést,
— 3 hónapig tartó illetm ény nélküli szabadságot engedélyez,
— jóváhagyja a futárszolgálat beosztottai évi rendes és tanul
mányi szabadságának ütem tervét,
— a külföldre távozási (útlevél) kérelm ekét — a Szovjetunióba
és a népi dem okratikus országokba — engedélyezi, a kapita
lista országokba a kiutazási kérelm eket javaslattal jóváha
gyásra felterjeszti,
— a futárszolgálat személyi állom ánya részére részleges készült
ségi szolgálatot rendelhet el.

IV.

Ellenőrzés és irányítás
14. A futárszolgálat m unkájának elvi irányítása, összehangolása és
ellenőrzése a futárszolgálat vezetőiének feladata. A közvetlen
irányítása alá tartozó vezetőket (helyettesét, alosztály és csoport
vezetőket) köteles rendszeresen beszám oltatni a részükre meg
határozott feladatok végrehajtásáról.
15. Szükség szerint de évenként legalább egy esetben — országos
értekezletet kell tartani az alosztály és csoportvezetők, valam int
a megyei futárcsoport-vezetők bevonásával.
Az alosztály félévenként, míg a csoportok (a megyei csoportok
is) kéthavonként kötelesek alosztály, illetve csoportértekezletet
tartani.
Az országos értekezleten értékelni kell a futárszolgálatnak az
elm últ időszakban végzett m unkáját és meg kell jelölni az elkö
vetkező feladatokat.
16. A futárszolgálat vezetője köteles mind az alosztály és csoportok,
mind pedig a megyei futárcsoportok m unkáját a helyszínen is
— 4 --
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ellenőrizni. K onkrét kérdésekre vonatkozó ellenőrzéssel a fu tá r
szolgálat vezetője az állom ányba tartozó tisztek közül bárkit
megbízhat.
17. Az ellenőrzések gyakorlati lebonyolításának rendszerét és mód
szerét a futárszolgálat vezetője utasításban szabályozza.
18. A megyei futárcsoport szervezetszerűleg a területileg illetékes
főkapitányság állom ányába és a főkapitány alárendeltségébe
tartozik. Közvetlen irányítása és ellenőrzése a megyei főkapi
tányság titkárság vezetőjének feladata. A futárm unka elvi irá
nyitását, és a szakmai m unka ellenőrzését a futárszolgálat veze
tője látja el.
.19. A megyei futárszolgálathoz szervezetileg rendszeresített gépko
csik futárm unkától eltérő feladatokra — rendkívüli eseteket ki
v é v e — nem vehetők igénybe.
V.

MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK
Munkatervek, értékelő jelentések
20. A futárszolgálat, az alosztályok és futárcsoportok h at hónapos
m unkaterv szerint végzik m unkájukat. A hat hónapos tervidő
szak jan u ár 1-től június 30-ig, illetve július 1-től decem ber 31-ig
tart.
21. A futárszolgálat alosztályai és csoportjai m unkatervét a futárszolgálat vezetője hagyja jóvá. E m unkatervek összeállításának
elveit, felterjesztésének m ódját a futárszolgálat vezetője hatá
rozza meg.
A futárszolgálat m unkatervét a tervidőszak kezdetét megelőző
hónap 10-ig kell felterjeszteni a BM Titkárság vezetőjének jóvá
hagyásra.
22. A megyei futárcsoportok az általuk végzett m unkáról féléven
ként értékelő (beszámoló) jelentést kötelesek készíteni és felter
jeszteni az Országos Futárszolgálat vezetőjének.
A futárm unkával kapcsolatos rendkívül: eseményekről a megyei
csoportvezető azonnal köteles jelentést tenni a futárszolgálat
vezetőjének is.
23. A futárszolgálat vezetője minden év elején, esetenként a BM Tit
kárság vezetője által m eghatározott időre — a futárszolgálat
— 5 —
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által végzett m unkáról értékelő (beszámoló) jelentést köteles
készíteni és felterjeszteni.
Rendkívüli eseményekről azonnal jelentést tesz a BM Titkárság'
vezetőjének.

VI.

A futárszolgálat kapcsolata a hálózatába tartozó szervekkel
24. A futárszolgálat rendszeres járataitól eltérő sürgős, rendkívüli
fu tá r indításra — az ország egész területére kiterjedően — u ta
sítási jogot gyakorolnak:
— MSZMP PB tagjai,
,
— MSZMP KB titkárai,
— MSZMP KB pártgazdasági és ügykezelési osztály vezetője,
— MSZMP Budapesti B izottságának első titkára,
— az országgyűlés elnöke és alelnökei,
— a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, elnökhelyettesei
és titkára,
— a M agyar Forradalm i M unkás-Paraszt Korm ány tagjai,
— a K orm ány Titkárságának vezetője,
— a belügym iniszter helyettesei,
— a honvédelmi m iniszter helyettesei,
— a hadseregparancsnok,
— a BM Titkárság vezetője.
Egy-egy megye területére utasítási jogot gyakorolnak:
— MSZMP megyei bizottság első titkárai,
— a megyei rendőrfőkapitány,
25. A futárszolgálat hálózatába bekapcsolt szervek három csoportba
sorolandók:
a) azon szervek, am elyeket a fu tá r járatok rendszeresen,
b) azok, am elyeket a járatok csak alkalom szerűen (külön tele
fonértesítésre) érintenek, s végül
c) amelyek küldem ényeiket az A—B csoportba tartozó szervek
nél adják le, illetve veszik át.
26. A futárszolgálat hálózatába történő bekapcsolás kérdésében,
a szerv írásbeli kérelm e alapján a futárszolgálat vezetője dönt.
—
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A döntésnél általános szabályként köteles figyelembe venni,
hogy csak azon párt, állam hatalm i és állam igazgatási szervek
vehetik igénybe a futárjáratokat, amelyek feladatuk jellegéből
adódóan rendszeresen foglalkoznak állam titoknak minősülő
iratokkal és titkos ügykezelésük van szervezve.
A megyék illetékességi területéről érkező be- és kikapcsolási ké
relm eket és csoportokba való sorolásokat haladéktalanul fel kell
terjeszteni a futárszolgálat vezetőjéhez döntés végett.
27. A futárszblgálat vezetője a bekapcsolással kapcsolatban hozott
döntését a kérelmező szerv vezetőjével a beérkezéstől számított
20 napon belül köteles írásban közölni.
A fu tár já ra t beállítása esetén közli:
— a bekapcsolás tényét és minőségét,
— a já ra t rendszeres érkezési idejét.
Az értesítéssel egyidejűleg meg kell küldeni:
— a bekapcsolt szervek címjegyzékét,
— a küldem ények átvételével és átadásával kapcsolatos tenni
valókról szóló tájékoztatót,
— a küldem ények átvételének n y ilvántartására rendszeresített
kísérőjegyzék tömböt.
28. A futárszolgálat hálózatából kikapcsolás az adott szerv, vagy fel
ügyeleti szerve, illetve a futárszolgálat vezetőjének kezdeménye
zésére történhet. Az előbbi esetben a szerv, vagy felügye
leti szerve hozza meg a döntést, utóbbi esetben pedig a futárszolgálat vezetője az illetékes szerv vezetőjével egyetértésben.
A m egszüntetésről hozott döntést 15 nappal a végrehajtást meg
előzően kell az érintett szerv vezetőjével írásban közölni.
Az értesítéssel egyidejűleg a 27. pontban felsorolt jegyzéket, stb.
be kell vonni.
29. A 26. pont alapján a hálózatba bekapcsolt szerveknek — az
egyik csoportból a m ásikba való átsorolását — a futárszolgálat ve
zetője rendeli el a szerv jelentőségének, jellegének és küldem é
nyei szám ának figyelembevételével.
— 7 —
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30. A fu tárjá ratn a k a szabályoktól eltérő küldem ények szállítására
történő igénybevétele esetén — am ennyiben a III. fejezet 12 b.
alpont szerint ez hiteltérdem lően m egállapítást nyert — e körül
m ényt jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyv egy p él
dányát a küldő szerv vezetőjének kell m egküldeni intézkedés,
céljából.
31. A m unka eredm ényes végzése érdekében a futárszolgálatnak
szoros kapcsolatot kell kiépíteni és fenntartani a hálózatba be
kapcsolt szervek titkos ügykezelőivel.

VII.

Futárszolgálat alosztályainak, csoportjainak
feladatköre* hatásköre
32. Az I. fejezet 1. pontjában felsorolt alosztályok és csoportok fel
adatát és hatáskörét, valam int jogait és kötelességeit a BM.
Országos Futárszolgálat Működési Szabályzata” rögzíti.
A 0014/ 1965. számú m iniszteri parancs alapján
számon kiadott ügyrend hatályát veszti.

a 10- 1524/1963.

Budapest, 1965. augusztus hó 10.

Dr. Kovács Gyula s. k.,
rendőrezredes
Országos Futárszolgálat vezetője

Kapják: Elosztó szerint.
Készült: 110 példányban.
—
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