
BELÜGYMINISZTÉRIUM
TITKÁRSÁGA

10-1542/1964.
BM Főcsoportfőnökségek, Országos Parancs
nokságok, Csoportfőnökségek, Önálló  Osztályok, 
budapesti és megyei  rendőrfőkapitányságok 

T i t k á r s á g a   Vezetőinek!

A BM szervek által történő irattovábbítás során mind 
gyakrabban tapasztalható, hogy a nem titkos iratokat is 
hatósági /szürke/ levélborítékba csomagolják. Az ügyke
zelési szabályzat előírása értelmében e célra postai 
levélboríték szolgál.
Több központi szerv nem igényel megfelelő mennyiségben 
és méretben postai levélboritékot, - holott az anyagraktár 
az igényt minden esetben ki tudja elégiteni. Egyes megyei 
szerveknél pedig - a szükségletnek megfelelően - nem gondos' 
kodnak postai levélboríték beszerzéséről, a helyette a köz
pontból igényelt hatósági levélboritékot használják fel.

Ennek következtében a BM. szervek részére kiadott hatósági 
levélboriték értéke évenként kb 75o.ooo.-Ft, /Előállítási 
költségük több mint loo %-al drágább a postai levélborité-
kok áránál./

Kérem Vezető elvtársat gondoskodjon arról, hogy a hatósági, 
levélboritékot a jövőben csak áz államtitkot képező iratok 
csomagolásához használják fel

B u d a p e s t , 1964. augusztus 31. 

Kiadmány hiteléül:

Tóth József 
r.százados

BORGOS GYULA SK. 
r.ezredes 

BM. Titkárság Vezetője

/
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Belügyminisztérium Titkársága 
Szám: 10-l890/1964.

A l0-130/1960.sz.Szabályzat 1.sz. mellékletének / " Selejtezési 
Ügykörjegyzék" / módosítása, ill. kiegészítése.

1*/ A 6~os ponthoz:
" Átadókönyvek, munkakönyvek, beteltük, illetve használatból 
történő kivonás után 1 év helyett 3 év,
Futárjegyzék, / könyvek / 3 év.

2*/ A ,8-as ponthoz kiegészítés .
Nyugdijilletmény rögzítése nem
Egyenruha viselés engedélyezése , 3 év. ,
Információk l0 év,
Tiszti, kitüntetési és előléptetési javaslatok, , 3 év*

»  ̂ •'

 Tiszthelyettesi, irodai kitüntetési és előlépt.jav. 5 év.
/ A " Személyekkel kapcsolatos levelezések"  fogal
ma alá tartoznak, levelezések, - másolatok - a  
melyek csak közbeeső intézkedesnek minősülnek,/ 5 év.

Módosítás:
Áthelyezési javaslat lo év helyett * 3 év.

3*/ A.lo -es ponthoz kiegészítés: 
e./ bekezdéshez:
Fogyatékba vett személyek ruházati könyvei és ruhá
zati könyvek 3 év.
Egyenruházati igénylőlapok 1 év.
h./ bekezdéshez:
A ruházati váltság rendszer bevezetése előtti
ruházati kartonok megsemmisíthetők.
A nyilvántartásoknál használt anyagbevételi 
és kiadási összesitők
Függőtételek előjegyzésére és nyilvántartására 
vonatkozó könyvek, lezárásuk után
íz időszakos ruházati szemlékről készített 
jelentések, jkv-ek, feljegyzések, stb,,,
Az állományparancsoknak az anyagi és pü,osztá
lyokhoz került példányai

3 év.

3 év.

1 év.
/
3 év.
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4,/ A 16.pont helyett
Panaszügyek, / kérelmek» bejelentések /,
Nem- selejtezhetők; * '■ •
A panaszügyi munkáról szóló összefoglaló jelentések, 
kimutatások, statisztikák. ...
Az 1957. január 1-tői december hó 31-ig keletkezett panasz
ügyek és nyilvántartások / iktatókönyv, tárgymutató
5 évig megőrizendők:
A panaszügyek iratai:és nyilvántartásaik / iktatókönyvek, 
tárgymutatók, stb..,./
/% A selejtezésre korülő panaszügyi iratok közül a BM,

Panasziroda által kiadott statisztikai adatlapon felsorolt 
kategóriába tartozó jelentősebb ügyekből évenként 5-5 
db-t a mintapéldányok csoportjába kell elhelyezni és nem  
selejtezhetőként őrizni:/

A panaszügyeket kivizsgáló egységeknél /: csoportok, al
osztályok, osztályok, :/ a vizsgálatról szóló jelentések 
másolatait '3 évig kell megőrizni»
Az eredeti példányt a vizsgálatot elrendelő szerv 5 évig 
megőrzi*
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