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BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szám: 10-21/21/1991.

A BELÜGYMINISZTER

2 1 /1991. BM 

U T A S Í T Á S A

a Belügyminisztérium minősítési ügykörjegyzéke kiegészítéséről

Budapest, 1991. június

Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1987. évi 5. tvr.

5. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kiadom az

alábbi

u t a s í t á s t  :

1. Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1987. évi 5. 

tvr. 3. § (1) bekezdésének b) pontja alapján államtitokkörbe

tartozónak nyílvánítom a volt BM Adatfeldolgozó és Tájékozta

tási Csoportfőnökség Állambiztonsági Operatív Nyilvántartó 

Osztálya által kezelt, jelenleg a minisztérium belső szerveze

ti egységeként működő Adatfeldolgozó Szolgálat Irattári Osztá

lyán őrzött és a megszüntetett BM III/III-as Csoportfőnökség 

hálózati személyeire vonatkozó adattárat (kartonokat), dosszi

ékat és a más, e személyek adataira vonatkozó adathordozókat, 

megjelenési formájuktól függetlenül (továbbiakban együtt: ira
tok) .

2. Az 1.pontban meghatározott iratokkal kapcsolatban a tvr. alap

ján fennálló valamennyi jogosítvány gyakorlására, így különö

sen a tvr. 9. § (1) bekezdésében meghatározott betekintés en

gedélyezésére a belügyminiszter jogosult.
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3. A tvr. 8. §-ának (2) bekezdésében meghatározott érvényességi 

idő az iratokra vonatkozó törvény hatályba lépésének napjáig 

tart.

4. Jelen utasításom az 1-a-354/1990.sz. alatt kiadott belügymi

niszteri intézkedés rendelkezéseit nem érinti.

3. Ez az utasítás 1991. június 1 2 - n lép hatályba, rendelkezé

seit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(dr.Boross Péter)

belügyminiszter

Készült: 650 példányban
Kapják: elosztó szerint
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B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M

10- 21/3/1988.

„ T I T K O S  !’
Selejtezésig!

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINlSZTERÉNEK 

3/1988. számú 
U T A S Í T Á S A

a Belügyminisztérium Ügykezelési Szabályzatának 
kiadásáról

Budapest, 1988. február 5-én.

A Belügym inisztérium  Ü gykezelési (Iratkezelési) Szabályzatát 
(a továbbiakban: Szabályzat) kiadom. A szabályzat v égrehaj
tása érdekében kiadom az alábbi

u t a s í t á s t  :

1. A szabályzat rendelkezéseit kell alkalm azni -  a BM  III. Fő
csoportfőnökség, a BM  H atárőrség, a rendőr-főkapitánysá
gok és az ,,M ” szervek kivételével -  a BM  központi szervei
nél, a BM  K orm ányőrség Parancsnokságánál, a BM  Tűzoltó
ság Országos Parancsnokságánál és a Vörös Csillag Érdem 
renddel k itü n tetett BM  Forradalm i Rendőri Ezrednél.

2. A Belügym inisztérium  közigazgatási (tanácsi) ügyekkel fog
lalkozó szerveinél a további rendelkezés kiadásáig a meg
szűnt M inisztertanács Tanácsi H ivatalának Ü gykezelési (Irat-
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kezelési) Szabályzata előírásait kell alkalm azni. A felügye
le te t gyakorló m iniszterhelyettes 1988. decem ber 31-éig ha
tározza meg, hogy a je len  szabályzatot az ottani működési 
terü leten  m ilyen eltérésekkel kell alkalm azni.

3. A szabályzat alapelveit figyelem be véve, legkésőbb 1988. feb 
ruár 29-ig

a) az állam biztonsági m iniszterhelyettes a BM  III. Főcso
portfőnökség és a szakirányítása alá tartozó szervei;

b) a BM  Titkárság vezető je a budapesti és m egyei rendőr
főkapitányságok ;

c) a BM  H atárőrség országos parancsnoka a központi és te 
rü leti szervei

részére adjon ki ügykezelési szabályzatot.

4. A belügyi szervek ,,M ” iratkezelésével kapcsolatos szabá
lyokat külön rendelkezés tartalm azza.

5. A BM  III. Főcsoportfőnökség, továbbá a BM  H atárőrség szer
veinél kiadásra kerülő szabályzat tervezetét vélem ényezésre 
a BM  T itkárság vezetőjének meg kell küldeni.

6. Az ügykezelés (iratkészítés, nyilvántartás, kezelés és őrzés) 
ren d jét -  a szabályzatban foglaltak alap ján  -  úgy kell 
m egszervezni, hogy az elősegítse:

a) az állam titok és a szolgálati titok fokozottabb védelm ét;

b) a m inősítések szakszerű alkalm azását;

c) az ügyviteli m unka további egyszerűsítését, az ügyinté
zés gyorsítását, az ügyintézés és az iratkezelés összhang
ján ak  k ia lakítását;

d) a még tapasztalható indokolatlan párhuzam os m unka- 
folyam atoknak (iratnyilvántartás, különböző adattárolás 
stb.) az elavult m unkam ódszereknek, a felesleges írásos 
anyagok készítésének (jelentések, statisztikák) a megszün
tetését.

7. Az illetékes vezetők gondoskodjanak arról, hogy a szabály
zat rendelkezéseit a szem élyi állom ány szakmai továbbkép
zés keretében  elsa játítsa .
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8. A szem élyügyi m iniszterhelyettes a BM  iskolákon tegye ok
tatás tárgyává a szabályzatokat, továbbá az éberséggel és 
a titokvédelem m el kapcsolatos feladatokat.

9. A szabályzat 1988. február 1 -jén  lép hatályba, egyidejűleg 
az 1/1973. számú belügym iniszteri parancs és az azzal k i
adott Belügym inisztérium  Ü gykezelési (Iratkezelési) Szabály
zata hatályát veszti.

DR. HORVÁTH ISTVÁN  s . k.,
belügym iniszter

K észült: 500 példányban. 
K ap ják : elosztó szerint.
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A BELÜGYMINISZTÉRIUM ÜGYKEZELÉSI 

(Iratkezelési)

S Z A B Á L Y Z A T A
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. E szabályzat a titkos és a nem  titkos iratok készítésének, 
nyilvántartásának, kezelésének, továbbításának, őrzésének, 
irattározásának és selejtezésének, valam int az állam titok 
és a szolgálati titok védelm ének alapvető szabályait hatá
rozza meg.

2. Iratn ak  kell tek in ten i: m inden olyan írott szöveget, r a j
zot, vázlatot, tervet, fényképet, film et, m odellt, térképet, 
dokum entációt, m ágneses és más adathordozót -  adat
tárolót - , valam int a m egjelenési form ájátó l függetlenül 
minden más eszközt, am ely valam ely szerv működésével, 
illetve szem ély tevékenységével kapcsolatban bárm ilyen 
anyagon, bárm ely eszköz felhasználásával keletkezett.

3. Az állam titkár, a m iniszterhelyettesek és a közvetlen irá 
nyításuk alá tartozó szervek, valam int a m iniszteri köz
vetlen szervek vezetői (a továbbiakban: szervek vezetői) 
felelősek az állam titok, illetve a szolgálati tito k  m egőrzé
sét biztosító szem élyi és tárgyi feltételek  m egterem tésé
ért, valam int azért, hogy akik  a feladatuk (m unkakörük) 
során vagy a szervtől kapott m egbízatásuknál fogva állam 
titok, szolgálati titok birtokába juthatnak, az állam titok, 
szolgálati titok védelm ére vonatkozó szabályokat megis
m erjék és az előírásokat m egtartsák.

4. Aki állam titkot, illetve szolgálati titkot tartalm azó iratot 
készít, felhasznál, leír, sokszorosít, kezel, továbbít, ellen
őriz, betekintés, szóbeli közlés vagy hírközlő eszköz, ille t
ve szám ítástechnikai adatátv itel ú tján  bárm ilyen form á
ban m egism er (a továbbiakban: ügyintéző), köteles az an
nak védelm ére vonatkozó rendelkezéseket m egism erni és 
m egtartani, az állam titkot, illetve a szolgálati titkot m eg
őrizni.

5. A titkos ügykezelésben őrzendő iratnak (a továbbiakban: 
titkos irat) kell tek in ten i:
a) a „Szigorúan titkos”-n ak  m inősített ira to t;
b) a belügyi szervek „T itk os”-nak m inősített iratát;

I. F E JE Z E T
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c) a fegyveres erőktől és a fegyveres testülettől érkezett 
„T itkos” m inősítésű iratot;

d) a külső szervtől (hatóságoktól, intézm énytől stb.) érke
zett „T itkos” m inősítésű iratot.

6. A nem  titkos ügykezelésben kezelendő iratnak (a továb
b iakban: nem  titkos irat) kell tek in ten i az egyéb, állam 
titkot, illetve szolgálati titkot nem  tartalm azó iratot.

Az ügykezelés megszervezésének alapelvei

7. A szervek vezetői az iratnyilvántartás és kezelés ren d jét 
-  a szabályzatban foglaltak szerint -  az alábbiak figy e
lem bevételével szervezzék m eg:

a) az irat

-  ú tja  pontosan követhető és gyorsan ellenőrizhető 
legyen;

-  tartalm át csak az arra jogosult ism erhesse m eg;
-  biztonságos kezeléséért és őrzéséért -  illetőleg a 

titok m egsértéséért -  fennálló szem élyi felelősség 
félreérth etetlen ü l m egállapítható legyen.

b) a szerv je llegének  és iratforgalm ának, valam int a kor
szerű ügyvitel igényeinek leginkább m egfelelő olyan 
nyilvántartási és kezelési rendszert kell kialakítani, 
am ely b iztosítja  egyrészt az állam titok, illetve a szolgá
la ti titok védelm ét, m ásrészt a szerv rendeltetésszerű 
működését, feladatainak  eredm ényes és gyors m egol
dását, tevékenységének hatékony ellenőrzését.

c) az iratok nyilvántartási, ik tatási rendszerének k ialakí
tásánál az ira ttári tervet oly módon kell alapul venni, 
hogy a nyilvántartás, iktatás, valam int az annak alap
já n  kialakuló ira ttári rend a szerv ügyköreivel mind 
jobban  összefüggésben legyen.

d) gondoskodni kell arról, hogy a szerv m unkáját érintő 
fontos jogszabályok (törvények, törvényerejű  rendele
tek, M T -rendeletek és határozatok, m iniszteri rendele
tek, m iniszteri utasítások),belügyi rendelkezések, bel
ügyi iránym utatások, szolgálati könyvek stb., nyilván
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tartása a vezetés, illetőleg az ügyintézés szám ára a szük
séges inform ációkat biztosítsa. P l.:
-  a rendelkezés hatályban van-e;
-  a rendelkezésnek van-e módosítása (kiegészítése), 

ha igen, m ely rendelkezés az;
-  az adott kérdésre m ely rendelkezések vonatkoznak;
-  a rendelkezés v égrehajtása érdekében m ilyen intéz

kedések történtek?

8. A szabályzat előírásaitól eltérő iratkezelést a szervek 
vezetőinek javaslata  alap ján  a BM  Titkárság vezetője en
gedélyezheti.

Az irat védelmével kapcsolatos szabályok

9. M agánszem élyek az iratba -  a jogszabályokban előírt ese
tek kivételével -  nem tekin thetnek  be.

10. Az ira t tartalm áról a sajtónak, rádiónak, televíziónak vagy 
más szervnek csak az ügyrendben m eghatározott szervek 
vezetőinek engedélyével szabad tá jékoztatást adni.

11. A titkos iratot tilos

a) szolgálati helyen kívül feldolgozni és őrizni;
b) nyilvántartásba vétel nélkül őrizni;
c) íróasztalban, faszekrényben tároln i;

d) a munkavégzés céljából más szervhez vezetői (parancs
noki) engedély nélkül elvinni.

12. Nem titkos iratot szolgálati helyen kívül csak vezetői en
gedéllyel lehet feldolgozni, illetve tanulm ányozni.

13. A távbeszélőn adott felvilágosítás vagy m egkeresés alkal
m ával az éberség és titoktartás követelm ényeit fokozott 
m értékben kell betartani.

14. Az olyan tárgyalás esetén, am elyen állam titok, illetve szol
gálati titok  is ism ertté válhat, a rendező szerv vezetője 
köteles gondoskodni a titok  m egőrzését biztosító feltételek 
m egterem téséről. (Szabályzat: 233- 238. pontjai)
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15. A szervek vezetői -  a szükségnek m egfelelően -  írásban 
határozzák meg a szervükhöz rendszeresen érkező vagy 
ott keletkező egyes, különösen fontos állam titkot képező 
iratok kezelésének ren d jét (készítő, leíró személye, pél
dányszám, ki kapja, betekintők, irattározás, őrzés m ódja 
stb.). [Szabályzat: 68/f) pont]

16. Nem belügyi szervekkel történő írásbeli érintkezés során 
különösen ügyelni kell a titokvédelm i szabályok b etartásá
ra. Külső szervvel (hatósággal, intézm énnyel stb.) csak a 
m unka viteléhez feltétlen ü l szükséges adatok közölhetők.

Levelezés külföldi szervvel

17. K ülföldi szervvel -  am ennyiben jogszabály vagy a szo
cialista országok belügyi szerveivel kötött m egállapodás 
k ivételt nem tesz -  a belügyi szervek közvetlenül nem 
levelezhetnek.

18. K ülföldi állam polgár részére okiratot kiadni -  felsőbb 
szerv által adott külön felhatalm azás hiányában -  nem 
lehet. Ezeket az ügyeket meg kell küldeni a BM  T itk ár
ságnak. (A titok külföldi szervvel, illetve szem éllyel való 
közlésével, valam int az iratok külföldre v itelével kapcso
latos rendelkezéseket az 5. számú m elléklet tartalm azza.)

Eljárás titoksértés, illetve az őrzési és kezelési szabályok 
megszegése esetén

19. A kinek tudom ására ju t, hogy állam titkot vagy szolgálati 
titkot sértő cselekm ényt követtek el, illetve ilyen cselek
m ény elkövetése készül, azt a szolgálati út betartásával 
haladéktalanul köteles je len ten i a szerv vezetőjének, kül
földi tartózkodás idején  pedig a M agyar Népköztársaság 
külképviseleti szervének.

20. A 19. pontban foglalt esetekben a szerv vezetője köteles 
intézkedni a titoksértésből adódó káros következm ények 
m egakadályozására és a felm erült hiányosságok m egszün
tetésére.
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21. A titkos irat, körbélyegző eltűnését, hiányát, elvesztését, 
titoksértés gyanú ját a szerv vezetője azonnal je len tse  a 
BM  T itkárság vezetőjének, és intézkedjen az irat (körbé
lyegző) felkutatására, a titoksértés m egakadályozására és 
a mulasztó fegyelm i, büntető- vagy szabálysértési eljárás 
ú tján  történő felelősségre vonására. Az ügy lezárását 
írásban kell je len ten i a BM  Titkárság vezetőjének.

22. A titkos ira t eltűnéséről, illetőleg hiányáról az abban ér
dekelt szervet is tá jékoztatn i kell.

23. A nem  titkos ira t eltűnése, elvesztése esetén az eljárás 
azonos a 21. pontban foglaltakkal, azonban ezt nem kell 
je len ten i a BM  Titkárság vezetőjének.

24. Az ügy lezárása után az eltűnt anyag nyilvántartásának 
„M egjegyzés” rovatába be kell jegyezni az eltűnés, ille
tőleg a titoksértés tényét, valam int a m ulasztó felelős
ségre vonásáról szóló ira t számát.

25. Az állam titok és szolgálati titok fogalm át, az azok m eg
sértésével kapcsolatos rendelkezéseket a szabályzat 1. és
2. számú m elléklete tartalm azza.

A szabályzat oktatása

26. A titokvédelem re vonatkozó jogszabályokat és az Ü gyke
zelési Szabályzat rendelkezéseit a személyi állom ány ré 
szére rendszeresen -  évente legalább egy alkalom m al -  
szakszolgálati továbbképzés keretében  oktatni kell. A v e
zető köteles gondoskodni arról, hogy a próbaidős vagy 
más terü letrő l áthelyezett ügyintézők, ügykezeléssel m eg
bízottak -  m ielőtt iratok készítésével, feldolgozásával 
m egbízzák őket -  a szabályzatot m egism erjék  és tudo
m ásulvételét aláírásukkal ellátott nyilatkozatban igazol
ják . (8. számú minta)

27. Az ügykezelők, titkárnők, gyors- és gépírók m egbízatásu
kat követő egy éven belül a T ÜK -felügyelő á lta l k ijelö lt 
bizottság előtt kötelesek a titokvédelem re vonatkozó jo g -
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szabályokból és az ügykezeléssel kapcsolatos tananyagból 
vizsgát tenni.

28. Az ügykezeléshez beosztott szem ély a vizsga letételéig  
csak a szakm ai elöljáró  fokozott felügyelete és szakm ai 
segítsége m ellett foglalkoztatható. A vizsga eredm ényes 
le tételét a „Szem élyi adatlap”-on fe l kell jegyezni (a vizs
ga letételéről az illetékes szem élyzeti szervet értesíten i 
kell).

A titkos irat kezelésével kapcsolatos engedély 
megadása

29. A Belügym inisztérium ban szolgálatot te ljesítő  központi 
állom ány feladata ellátása érdekében a m unkaköréhez és 
beosztásához kapcsolódó titkos iratokba külön engedély 
nélkül jogosult betekinteni, titkos iratot m egism erni, fe l
dolgozni, készíteni, kezelni.

30. A m ennyiben az egyes feladatok ellátásához az előző pont
ban m eghatározott jogosultság nem elegendő, a szerv ve
zető je tárgykör szerint állandó vagy ideiglenes jelleggel 
engedélyezheti a betekintést.

Engedély adható a titkos iratok tárgykör szerint m egha
tározott csop ortjára vagy egyes ira tra  állandó, ideiglenes 
vagy eseti jelleggel. Az írásban kiadott engedélyekről az 
ügykezelőt értesíten i kell.

A betekintési jogosultsággal kapcsolatos engedélyekről az 
ügykezelő a betekintői jogkör terjed elm ének fe ltü n teté
sével naprakész, név szerinti n yilvántartást köteles ve
zetni.

II. FEJEZET

AZ ÜGYINTÉZÉS RENDJE  

A határidő megállapítása és nyilvántartása

31. Az ügyek elintézésének általános határid eje  30 nap. E t
től eltérő határidőket az állam igazgatási e ljárás általános
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szabályairól, a büntetőeljárásról szóló, valam int más jo g 
szabályok határozhatnak meg.

Soron kívül kell intézkedni azokban az ügyekben, am elye
ket a vezető sürgősnek m inősít.

32. A szervek vezetői a határidők nyilvántartásának és el
lenőrzésének ren d jét sa já t hatáskörükben határozzák meg.

A határidők folyam atos nyilvántartása az ügykezelők és a 
szervezeti egységek adm inisztrátorainak a feladata.
Az olyan ügyeknél, am elyben intézkedni kell, vagy az el
intézéséről az érin tett szervet (ügyfelet) értesíten i kell, 
mindig határidőt kell m egállapítani.
A vezetők egyes ira tfa jtá k ra  vonatkozóan állandó jelleggel 
is m eghatározhatnak határidőt. Az ilyen iraton  nem kell 
határidőt feltü ntetn i, ezt az ügyintéző köteles figyelem 
mel kísérni.

33. A kiadmányozó, illetve az ügyintéző határidőt jelölhet 
meg az alárendelt szerveknek. Az azonos hatáskörű szer
veket rövid indokolással kell fe lkérn i a határidő betartá
sára.
A határidőt úgy kell m egállapítani, hogy az intézkedést 
végrehajtó  szervnek vagy szem élynek (ügyintéző, ügyfél) 
elegendő idő álljon  rendelkezésére az ügy elintézésére.

34. Az ügyintéző köteles je len ten i vezetőjének, ha az ügyet a 
határidőig elintézni nem  tud ja. Ha a határidőt felsőbb 
szerv állapította meg, távbeszélőn vagy írásban hosszab
b ítást kell kérni. Távbeszélőn adott határidőhosszabbítás 
esetén az ira tra  fe l kell jegy ezni az új határidőt, az en
gedélyező nevét, rendfokozatát, beosztását, az engedélye
zés idejét, és ezt az engedélyt kérőnek alá kell írnia.

Az ügyek intézése

35. Az ügyintéző az ügyeket érkezési sorrendjük és sürgős
ségük figyelem bevételével köteles elintézni.

36. A tévesen érkezett iratot az elintézésre illetékes szervhez 
kell továbbítani. A m ennyiben ez nem BM  szerv, a továb
bítás tényéről a küldő szervet (ügyfelet) értesíten i kell.
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37. Az ügyintézés során törekedni kell a m unkakapcsolat for
m ájában történő gyors és hatékony tájékozódására, ille
tőleg intézkedésre. Az indokolatlan, párhuzamos ügyin
tézést vagy a terjen gős írásbeliséget m ellőzni kell.

K erü ln i kell a levelezést, ha az ügy érdem i elintézését 
szóbeli vagy távbeszélőn történt intézkedés m egkönnyíti 
és m eggyorsítja. Ilyenkor az intézkedést az iratra  fel kell 
jegyezni. (A feljegyzés tartalm azza, hogy kivel, m ikor, m i
lyen megbeszélés történt, s ezt az ügyintéző ír ja  alá.)

38. Azokhoz az iratfa jtákhoz, am elyek elintézése több intéz
kedéssel történ ik  -  előadóívhez hasonló - , borítólap hasz
nálható, am ely tartalm azza a szükséges intézkedések fe l
sorolását oly módon, hogy az ügy elintézésének ú tja  és 
m ódja a beérkezéstől az irattárba helyezésig követhető 
legyen (kinek kell bem utatni, megküldeni, m ilyen adato
kat kell külön nyilvántartásba venni stb.).

39. A szerven belüli levelezésnél kerüln i kell az ügykezelő út
já n  történő továbbítást. M ellőzni lehet a kísérő átira t ké
szítését olyan iratnál, m elynek küldését m iniszteri utasí
tás, belügyi rendelkezés, belügyi iránym utatás elő írja . (Pl. 
előléptetési, k itü n tetési és egyéb javaslat, időszakos havi 
negyedévi és egyéb jelen tés, s olyan irat, am elynek szöve
gét a rendszeresített nyom tatványra, sokszorosított vagy 
számozott űrlapra írták.).

40. A véglegesen elintézett, illetve a tudom ásul vett és továb
bi intézkedést nem  igénylő iratot irattárba kell helyezni.

41. Az ügyintéző az iratot irattárba helyezés előtt köteles á t
vizsgálni (együtt vannak-e az ügyhöz tartozó m ellékletek 
és a csatoltnak je lzett iratok, n incs-e köztük elintézetlen 
ira t stb.), és érkezésük sorrendjében összeállítani. (Előre 
kell tenni az alapszám ra ik tatott iratot, m ellékleteit és el
intézését, ezt követően ugyanilyen sorrendben az ügyben 
keletkezett további iratokat.)

Az iratrendezés során az ügyintézőnek gondoskodnia kell 
a több példányban érkezett vagy készített irat felesleges 
példányainak selejtezéséről. A se le jtezésre szánt felesle
ges iratokat az ügykezelő felé jelezze.
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Kiadmányozás

42. A kiadm ányozási jog  a szerv vezető jét illeti meg, gyakor
lását pedig a szerv ügyrendje, továbbá az idevonatkozó 
jogszabályok, belügyi rendelkezések, belügyi iránym uta
tások határozzák meg. A szerv vezetőjének egyéni felelős
sége akkor is fennáll, ha a kiadm ányozási jog  gyakorlását 
beosztott vezetők részére átadta.

43. A kiadm ányt ,,s. k .” jelzéssel csak alárendelt BM  szervek
nek vagy m agánfeleknek szabad küldeni.

44. A kiadm ányozási jogkörrel rendelkezők névaláírásukat 
tartalm azó bélyegzőt csak akkor használhatnak, ha ezt az 
azonos ügyben kiadott iratok  nagy száma feltétlen ü l indo
kolja. E bélyegző használatát a belügym iniszter engedélye
zi a BM  Titkárság vezető jének javaslata  alap ján.

Az ügyfelek fogadása, tájékoztatása

45. Ahol rendszeresen fogadnak ügyfeleket, a félfogadás rend
jé t  és id e jét -  a hatályos jogszabályok előírásainak m eg
felelően -  a szerv vezetője, az ügyfelek érdekeinek, a 
m unkaidőalap jobb kihasználása és a félfogadás zavarta
lan biztosítása figyelem bevételével köteles m eghatározni.

46. Az ügykezelők -  nem titkos irat esetén -  közölhetik az 
ügyfelekkel vagy azok m egbízottaival az ügyükre vonat
kozó irat szám át és az intézkedő szerv nevét.
További felvilágosítás adására az illetékes vezető vagy 
m egbízásából az ügy in tézője jogosult.

Általában előforduló iratfajták

47. A jogszabályok, a belügyi rendelkezések, a belügyi irány- 
m utatások előkészítésének rendjéről, a szerkesztésükkel 
szemben tám asztott követelm ényekről és kiadásukról más 
jogszabály rendelkezik.

48. Je len tés
A je len tés (1. számú m inta) valam ely esem ény, helyzet, 
eredm ény vagy intézkedés leírása.
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49. F elje len tés
A felje len tés szabálysértés vagy bűncselekm ény gyanú ját 
tartalm azó irat.

50. Á tirat
Az átirat (2- 4. számú m inta) a BM  szervek egym ás kö
zött és külső szervekkel történő levelezésének form ája.

51. Szolgálati jeg y
V alam ely BM  szervnek vagy a BM  egy dolgozójának (be
osztottjának) a szolgálattal összefüggő, írásban előterjesz
tett jelentése, igénye, kérelm e (5. számú minta)

52. K érelem

Az állam igazgatási szervhez állam igazgatási ügyben kérel
m et szóban vagy írásban lehet benyújtani.

53. Fellebbezés

Az ügyfél az ügy érdekében hozott első fokú határozat el
len írásban ben y ú jto tt kérelm e.

54. Közérdekű bejelentés

A közérdekű bejelentés olyan körülm ényre, h ibára vagy 
hiányosságra h ív ja  fe l a figyelm et, am elynek orvoslása, 
illetőleg m egszűntetése a közösség vagy az egész társada
lom érdekét szolgálja.

55. Jav a sla t

A jav aslat társadalm ilag hasznos cél elérésére irányuló 
kezdeményezés.

56. Panasz

A panasz olyan kérelem , am ely egyéni jogsérelem  vagy 
érdeksérelem  m egszüntetésére irányul.

57. Jegyzőkönyv

A szóbeli kérelem ről, az ügyfél, a tanú, a szakértő m eg
hallgatásáról és a szemle lefolytatásáról szól. (6. számú 
m inta)
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58. Igazolási kérelem

Aki a határnapon nem  je len t meg, vagy a határidőt elmu
lasztotta, az eljáró  szervnél igazolási kérelm et terjeszth et 
elő.

59. H atározat

Az állam igazgatási szerv mind az ügy érdekében, mind az 
eljárás során eldöntendő kérdésekben határozatot hoz.

60. M elléklet

A m elléklet az üggyel kapcsolatos ira t vagy az ügyhöz 
csatolt egyéb küldem ény.

61. M ásolat

A m ásolat valam ely ira t szó szerinti leírása. M ásolatnál az 
irat eredeti form ájának (alakjának) m egtartása nem  köte
lező, azonban a „M ásolat” m egjelölést fel kell tüntetni, és 
h itelesítési záradékkal el kell látni.

62. K ivonat

A kivonat valam ely irat lényeges részeinek szó szerinti 
idézése. Az eredeti ira t form áján ak  (alakjának) m egtartása
nem kötelező, azonban a „ K ivonat a ...............  számú...........
tárgyú ........................................ -b ó l” je lö lést fel kell tüntetni.

63. M ásodlat

A m ásodlat az eredeti ira tta l tartalm ilag és form ailag te l
jesen  megegyező, eredeti aláírásokat tartalm azó irat.

64. Idézés

A hatóság m egjelenésre felszólító értesítése.

65. Hivatalos feljegyzés

A hivatalos feljegyzés az az irat, am elyet különböző in
tézkedések m egtételekor em lékeztetőül írnak, az irathoz 
csatolnak, vagy határidő nyilvántartásba tesznek.
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III. FEJEZET

AZ IRAT MINŐSÍTÉSE 

A titkos irat minősítési fokozatai

66. Minden iratot, am ely az 1. számú m ellékletben foglaltak 
szerint állam titkot, illetve szolgálati titkot tartalm az, „Szi
gorúan titkos”, illetve „T itkos” ira ttá  kell m inősíteni.

67. Az állam titkot tartalm azó ira t m inősítési jelö lése „Szigo
rúan titkos” . A szolgálati titkot tartalm azó irat m inősítési 
jelölése „Titkos” .
Az irat m inősítésekor a szabályzat 1. számú m ellékletében 
foglaltakon kívül figyelem be kell venni a szervre vonat
kozó, titoknak minősülő adatok körét m eghatározó m inő
sítési ügykörjegyzéket is. (A m inősítési ügykörjegyzéket 
a szervek a szabályzat m ellékleteként kezeljék.)

68. Az állam titkot tartalm azó ira t m inősítésére a szerv veze
tő je  vagy az általa felhatalm azott vezető beosztású sze
m ély, a szolgálati titkot tartalm azó ira t m inősítésére a 
szervezeti egység vezetője (a továbbiakban: m inősítő) jo 
gosult.

a) a szerv vezetője m egváltoztathatja  azt a m inősítési fo 
kozatot, am elyet a szervezeti egység vezetője alkalm az;

b) a m inősítés fokát az ira t jobb  felső sarkára kell fe l je 
gyezni;

c) a m inősítéssel egyidőben -  a m inősítési fokozat alatt
-  fel kell tüntetn i a m inősítés időbeli hatályát (P l.: 
1990. X II . hó). Ha ez nem  lehetséges „visszavonásig”, 
„végrehajtásig” vagy „selejtezésig” jelö lést kell alkal
mazni. Ha a m inősítés időbeli hatálya le járt, az ügyke
zelő -  külön utasítás nélkül -  az ira t m inősítését m eg
szünteti. (Szabályzat: 74. pont). Az irat időbeli hatá
lyát az iktatókönyvben, iktatólapon jelezni kell, am eny- 
nyiben „visszavonásig” jelzés szerepel az iraton, annak 
nyilvántartását külön füzetben is kell vezetni. Év végén
-  am ennyiben a minősítő időközben m ásként nem ren
delkezik -  felül kell vizsgálni a sa já t készítésű iratok 
m inősítésének hatályát. Az esetleges változásokról, visz-
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szaminősítésről az érintett szervet írásban tájékoztatni 
kell.

A m inősítésre felhatalm azott vezetők jóváhagyott név jegy
zékét az ügykezelő őrzi.

d) az időbeli hatály feltüntetésével „T ÜK  ira tk én t keze
lendő” jelöléssel kell e llátn i:
-  az olyan állam titkot vagy szolgálati titkot nem ta r

talm azó iratot, am elyet a szerv vezető jének  rendelke
zése alap ján  m eghatározott időre fokozott védelem 
iem be kell részesíteni;

-  azt a „T itkos”-nak m inősített iratot, am elyet külső 
(nem BM ) szervnek küldenek meg, és a m inősítő úgy 
rendelkezik, hogy azt ott is a titkos ügykezelés sza
bályai szerint kezeljék . (4. számú m inta)

A „T ÜK  iratként kezelendő” jelö léssel ellátott ira t védel
m ére az állam titkot tartalm azó iratra  vonatkozó rendelke
zések az irányadók, kivéve az ott m eghatározott büntető
jogi követelm ényeket. (HA A M IN Ő SÍTŐ  A BM  SZ E R 
V E K  SZ O LG Á LA TI T IT K Á T  TA RTA LM A ZÓ  „ T IT K O S ” 
M IN Ő SÍT É SŰ  IR A TR A  NEM JE G Y Z I F E L  A „TÜK  
IR A T K É N T  K EZ ELEN D Ő ” JE L Ö L É S T , A K K O R  A K Ü L 
SŐ (NEM BM ) SZ E R V  A „ T IT K O S ” M IN Ő SÍT É SŰ  IR A 
TO T A N Y ÍL T  Ü G Y K E Z E L É SB E N  K EZ ELI.)

e) a m inősítési fokot -  az ira t jellegétől, terjedelm étől, 
m egjelenési form ájátó l függően -  úgy kell feltü ntetn i 
az iraton, hogy könnyen felism erhető legyen. Ha az ira t 
több önállóan is kezelhető részből áll, a m inősítési fo 
kot az ira t titkot tartalm azó részein meg kell ism ételni. 
Az iratn ak  azon a részén, am ely titkot nem  tartalm az, 
a m inősítés fokát nem kell feltüntetn i.

f) a titok je llegére vagy védelm ére, fontosságára vagy 
egyéb körülm ényre való figyelem m el a m inősítő a m i
nősítés fokán kívül az ira tra  -  a cím zett szervre vo
natkozóan -  más kezelési előírást is rávezethet. (P l.: 
K ülönösen fontos! Sa já tk ezű  felbontásra! M ás szerv
nek nem  adható át! Az ira t tartalm át kik  ism erhetik! 
Nem m ásolható! K ivonat nem készíthető! Elolvasás 
után visszaküldendő! Z árt borítékban tárolandó! Sü r-

-  19 -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/3/1988 /20



gős! stb.). Ezen előírásoktól csak a minősítő írásbeli en
gedélyével lehet eltérni.

A nem titkos ügykezelésben kezelt irat jelölése

69. „Belső használatra” jelzéssel kell ellátni a nem titkos ada
tokat tartalm azó, sokszorosított, nyom dai úton vagy egyéb 
módon előállított iratokat, am elyek nyilvánosságra nem 
kerülhetnek, tartalm ukat csak a Belügym inisztérium  sze
m élyi állom ánya ism erheti. A kettőnél több példányban 
készített iraton fel kell tüntetni a példány sorszám át, hány 
példányban készült és kik kap ják  az egyes példányokat. 
(Szabályzat: 182. pontja)

70. A többi nem  titkos iraton m inősítési je lö lést nem kell fe l
tüntetni.

71. Azokat a nem titkos iratokat, am elyeknek tartalm át csak 
a cím zett ism erheti, „Sajátkezű  felbontásra” jelöléssel kell 
továbbítani (pl.: szem élyügyi és fegyelm i ügyek).

A titkossá minősítő fokozat megváltoztatása

72. A felettes szerv vagy más, nem  alárendelt szerv által al
kalm azott m inősítés m egváltoztatásához a szerv előzetes 
-  „Szigorúan titk o s” m inősítés esetén írásbeli -  hozzá
járu lása szükséges.

73. A felsőbb szervek vezetői jogosultak az alárendelt szer
vektől érkező iratok m inősítő fokozatát m egváltoztatni. 
Ebben az esetben az alárendelt szervet értesíten i kell a 
m inősítés m egváltoztatásáról.
Ha a titkos iratból olyan részadatokat tartalm azó iratokat 
készítenek, am elyek tartalm a m ár nem  m eríti ki a titok 
fogalm át, azokat nem  kell titkosként kezelni.

74. Ha a titkos irat m ár nem képez állam titkot, illetve szolgá
lati titkot, akkor azt vissza kell m inősíteni. Ha a vissza
m inősítés az ik tatás évében történt, akkor a nem titkos 
iktatókönyvbe kell átik tatn i az iratot, am ennyiben a ko
rábbi években ik tato tt iratra  vonatkozik a visszam inősí
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tés, akkor az iratot az ik tatás helyén kell hagyni és a 75. 
pontban foglalt előírásokat az iraton el kell végezni. Ez 
alól a szabályzat 103. pontjában felsorolt esetek képeznek 
kivételt. Á t kell ik tatn i azokat a nem  titkos iratokat is, 
am elyek az iktatás évében később titkos m inősítést kap
nak. Az iktatókönyv „M egjegyzés” rovatában az új iktató
szám feltüntetésével kell az átiktatást bejegyezni.

75. A m inősítési fokozat m egváltoztatása, az irat visszam inő
sítése esetén az iraton alkalm azott m inősítési je lö lést át 
kell húzni, és a m inősítő aláírásával, valam int keltezéssel 
el kell látni.

Az MSZMP szerveivel és a társadalmi szervezetekkel 
történő levelezések iratainak kezelése és minősítése

76. Az M SZM P szerveitől érkező pártiratot ik tatás nélküli 
végleg eredetben kell a cím zettnek átadni.

77. Ha a pártszervektől érkező küldem ények szakm ai intézke
dést igényelnek, azokat m inősítő fokozatuknak m egfelelő 
iratként kell kezelni, és azt m egfelelő védelem ben kell ré 
szesíteni.

78. A szabályzat 76- 77. pontjaiban  foglaltak szerint kell e l
já rn i a társadalm i szervezetektől (K ISZ , szakszervezet 
stb.) érkezett iratok esetében is.

IV. F E JE Z E T  

AZ ÜGYKEZELÉS SZERVEZETE, RENDJE, 
AZ ÜGYKEZELŐ FELADATA

Az ügykezelés szervezete és rendje

79. Az ügykezelési feladatokat a titkos és nem titkos ügyke
zelési csoportok vagy „T ” ügykezelők, illetve ügykezelők 
lá t já k  el. Szerven belül, egyes szervezeti egységeknél kü
lön ügykezelési csoport vagy ügykezelő rendszeresítését
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a szerv vezető jének javaslatára, a BM  Titkárság vezetője 
engedélyezheti.

80. Az ügykezelési csoportok vezetőit és beosztottait, valam int 
a „ T ” ügykezelőket és az ügykezelőket (a továbbiakban: 
ügykezelő) a szerv vezetője bízza meg.

81. A szerv vezető je a titokvédelm i feladatok irán yítását sa
já t  hatáskörében végzi, az ügyiratkezelés felügyeletére 
más szem ély t (a továbbiakban: T ÜK  felügyelő) je lö l ki.

82. A T ÜK  felügyelő gyakorolja a szerv vezetőjének a titkos 
és nem titkos ügykezelés vonatkozásában fennálló jogait, 
m unkájáról a szerv vezető jét rendszeresen tá jék o ztatja , 
m eghatározza az ügykezelő feladatait.

83. Az ügykezelő a szerv vezetőjének, illetve a T Ü K  felügye
lőnek van alárendelve.

84. Az ügykezelés dolgozójaként az alkalm azható, aki a T Ü K 
felügyelő á lta lt k ije lö lt vizsgabizottság előtt a m eghatá
rozott követelm ények szerint a titokvédelem re vonatkozó 
jogszabályokból és az ügykezeléssel kapcsolatos tananyag
ból vizsgát tett.
(Szabályzat: 27. pontja)

Az ügykezelő feladata és elhelyezése

85. Az ügykezelő feladata:

a) az ügykezelés m unkájának irányítása, a titkos iratok 
készítésének, sokszorosításának, az ügykezelésen kívül 
tárolt iratok kezelésének, őrzésének, felhasználásának 
évenkénti ellenőrzése, az ellenőrzésről jegyzőkönyv fe l
vétele és -  a T ÜK  felügyelő ú tján  -  a szerv vezető
jén ek  történő továbbítása;

b) a szervnél készült és a más szervtől érkezett titkos és 
nem titkos iratok átvétele, nyilvántartása, kezelése és 
őrzése;

c) a titkos és nem  titkos iratok kiadása és visszavétele;

-  22 -

ÁBTL - 4.2 -1 0  - 21/3/1988 /23



d) a titokvédelm i jogszabályok m egism eréséről szóló nyi
latkozat őrzése (Szabályzat: 26. pontja, illetőleg a 8. 
számú m inta);

e) a m inősítésre felhatalm azott vezetők jóváhagyott név
jegyzékének őrzése, a változások átvezetése;

f) a titkos iratok felhasználásával és kezelésével kapcso
latos engedélyek őrzése, a titkos iratok nyilvántartásá
ra szolgáló könyvek, m unkafüzetek hitelesítése, nyil
v ántartásba vétele és tárolása;

g) bélyegzők, pecsétnyom ók (segédeszközök) nyilvántar
tása;

h) a szerv vezetője vagy a T Ü K  felügyelő m egbízása alap
ján  a szabályzatban foglaltak végrehajtásának ellenőr
zése.

86. Az ügykezelő azokat az iratokat, am elyeknek n yilvántar
tását, elintézésének figyelem m el kísérését és őrzését (irat
tározását) más jogszabály vagy rendelkezés az illetékes 
szervezeti egység hatáskörébe u talja , átm enő anyagként 
kezeli (pl.: az érkezett iratot n y ilván tartja  és k iad ja, a ké
szített iratot más szervnek továbbítja). Az ilyen jellegű 
iratot (pl.: egyes bűnügyi, szem élyzeti, anyagi és pénzügyi 
iratok) véglegesen kiadja, irattározásának stb. ellenőrzése 
nem tartozik  feladatkörébe.

87. Az ügykezelésnek külön helyiséget kell b iztosítani. A he
lyiséget úgy kell k ialakítani, hogy az iratok kezelése és 
tárolása az egyéb tevékenységtől (átadás, átvétel stb.) e l
különítetten  történ jen . Az ügykezelő és az ügyintéző el
határolását korláttal vagy más eszközzel kell biztosítani.

88. A titkos ügykezelő helyiségét külső behatolás ellen  bizto
sítani kell, illetve védelm ére olyan technikai eszközöket 
és m ódszereket kell alkalm azni, am elyek az őrzött titkos 
iratok m ennyiségével és fontosságával arányban állnak. 
Az ügykezelő helyiségét (nyílászáróit) a védelem hez szük
séges eszközzel (vasrács) kell felszerelni, ez különösen ak
kor fontos, ha az épületet kívülről nem  őrzik.
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A szervezeti egységek megbízottainak feladata

89. A szervezeti egységek irata it a vezető által m egbízott t it
kárnő, gépíró, adm inisztrátor (a továbbiakban: megbízott) 
kezeli.

A m egbízott feladata:

a) az ügykezelőtől az irat átvétele és bem utatása a veze
tőnek, m ajd az ügyintézők részére történő kiadása;

b) a készített ira t nyilvántartása;

c) az elin tézett ügyek iratainak  átadása az ügykezelőnek;
d) a vezető által m eghatározott határidő nyilvántartása;
e) a huzamosabb ideig kint lévő iratok nyilvántartásának 

vezetése.

90. Azoknál a szervezeti egységeknél, ahol nincs m egbízott k i
jelölve, ott az ügykezelőtől -  az iratforgalom tól függően 
-  a vezető vagy a beosztottak veszik át az iratot.

V. F E JE Z E T

AZ ÜGYKEZELÉS KÖNYVEI (SEGÉDESZKÖZEI),
A TITKOS ÉS NEM TITKOS IRAT MEGKÜLÖNBÖZTETETT

KEZELÉSE

Az ügykezeléshez használt könyvek (segédeszközök)

91. Főnyilvántartó könyv vagy lap a titkos ügykezeléshez 
használt könyvek, naplók, füzetek, dossziék n yilván tartá
sához.

92. Iktatókönyv, iktatólap az iratok iktatásához.

93. Tárgym utató könyv vagy karton  az ira t név, illetve tárgy 
szerinti nyilvántartásához.

94. Átm enőnapló az „s. k. fe lbontásra” jelzéssel érkezett kül
demény, valam int az ik tatást nem  igénylő iratok kiadásá
nak nyilvántartásához.
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95. K iadási füzet a sokszorosított vagy nyomdai úton előállí
tott irat kiadásának nyilvántartásához.

96. Átadókönyv a titkos irat kiosztásához, szerven belüli á t
adásához és az ott készített titkos irat nyilvántartásához.

97. M unkakönyv a nem titkos irat kiosztásához, átadásához.

98. Futárkönyv, külső kézbesítőkönyv vagy kézbesítőív a más 
szervhez továbbítandó küldem ényhez.

99. Sokszorosítást, m ásolást nyilvántartó könyv a sokszoro
sító- vagy másológépen sokszorosított, illetve másolt ira t 
nyilvántartásához.

100. K ulcsdoboznyilvántartó-könyv a lem ezszekrénykulcsokat 
tartalm azó doboz átvételének és átadásának igazolására.

101. M unkafüzet a titkos adat feljegyzéséhez.

102. Dosszié és tartalom jegyzék a titkos irat lerakásához és 
nyilvántartásához.

[Az egyes szerveknél használt könyvek (segédeszközök) 
felsorolását a Szabályzat 3. számú m elléklete tartalm azza.]

A titkos és nem titkos irat megkülönböztetett 
kezelése

103. A titkos iratot a nem  titkos irattó l elkülönítve kell kezelni 
és őrizni, a nyilvántartáshoz külön könyvet (segédeszközt) 
kell használni. Ez alól k ivételek  azok az iratok, am elyek 
együttes nyilvántartása és kezelése az ügy elintézéséhez 
szükséges. P l.:

a) az átm enőnaplóba, a kiadási füzetbe, a külső kézbesítő
könyvbe, a huzamosabb ideig kint maradó iratok be
jegyzésére szolgáló nyilvántartásba és a sokszorosítást, 
m ásolást nyilvántartó könyvbe bejegyzett iratok;
(Ezekben a segédeszközökben érkezésük sorrendjében, 
együtt lehet n yilvántartani a titkos és a nem  titkos ira 
tokat.)
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b) a szem élyzeti és fegyelm i ügyek titkos és a nem titkos 
iratai, végleg eredetben kerü ljenek  átadásra az illeté
kes szem élyzeti szervhez;

c) a titkos ira t alap ján  készített, részadatokat tartalm azó 
nem titkos irat.

104. A titkos iratokkal együtt kezelt nem  titkos iraton a t it
kos iktatószám ot kell feltüntetn i, és a titkos iratokkal egy 
helyén kell irattározni. Ezeken m inősítő je lzést nem kell 
feltü ntetn i. K észítésükre, átadásukra, továbbításukra stb. 
a nem titkos ira tra  vonatkozó rendelkezés érvényes. (El
térő m inősítésű iratok együttes kezelésénél m indig a m a

gasabb m inősítésű fokú irathoz kell a csatolást vég reh a j
tani.)

105. A nyilvántartókönyvbe (segédeszközökbe) be kell jegy ez
ni:

a) a titkos ira t esetén az érkezett, készített, továbbított és 
irattárba helyezett lapok darabszám át vagy a példányok 
sorszám át;

b) nem titkos iratnál az esetleges m elléklet számát.

106. A többi -  titkos és nem titkos irat kezelése közötti -  kü
lönbség a szabályzatban az egyes feladatok m eghatározásá
nál kerü lt kiem elésre.

Az ügykezeléshez használt könyvek (segédeszközök) 
nyilvántartása és kezelése

107. A főnyilvántartásba (könyvbe vagy lapra) kell bejegyezni 
használatba vétel előtt:

a) a titkos ügykezeléshez használt könyvet, naplót, füze
te t;

b) a szaknyilvántartási könyvet, füzetet, am elybe titkos 
adatokat jegyeznek be (névsorok, létszám, fegyverzet 
stb.);

c) a szervezeti egységek által belső használatra készített, 
titkos ira t lerakásához használt dossziét.
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108. Az ügykezelő a nyilvántartásba vett könyvet, naplót, fü 
zetet használatba vételük előtt h itelesíti: lap ja it, sorszám 
m al lá t ja  el, a borítólap belső oldalán fe ltü n teti: „Ez a
könyv ...........  számozott lapot tartalm az. 19........ év   hó
 nap”, a lá ír ja  és a szerv körbélyegzőjével lebélyegzi.

109. A könyvek, naplók, füzetek borítólapján fel kell tüntetni 
a főnyilvántartásból kapott sorszámot, a m inősítési foko
zatot, a m egnyitás időpontját, a használó nevét, a haszná
latból kivonáskor a lezárás időpontját. A dossziékra a le 
rakásra kerülő irat tárgykörét és az évszámot kell fe l je 
gyezni.

110. Szükség esetén a főnyilvántartásban az egyes szem élyek 
vagy szervezeti egységek anyagait egy helyen (külön la 
pokon) lehet nyilvántartani.

111. A főnyilvántartást év végén nem kell lezárni, a nyilván
tartást a soron következő számon kell fo lytatn i.

112. Ha a könyvek (segédeszközök) beteltek, és azokat a hasz
nálatból kivonják, irattárba helyezik vagy m egsem m isítik, 
az időpont m egjelölésével a főnyilvántartás m egfelelő ro
vatába azt be kell jegyezni.

113. Az ügykezeléshez használt nyilvántartásokba tin tával (go- 
lyóstollal) kell írni. A tévesen beírt szöveget úgy kell á t
húzni, hogy az továbbra is olvasható legyen, radírozni, k a
parni, leragasztani stb. tilos!

114. Az ügykezeléshez használt könyvet, naplót -  a kiadási 
füzet, a kulcsdoboznyilvántartó-könyv, a huzamosabb 
ideig kint maradó irat bejegyzésére szolgáló nyilvántartás 
és a szabályzatban külön m eghatározott iktatókönyv k i
vételével -  év végén közvetlenül az utolsó bejegyzés után 
záradékolni kell. Záradékolni kell továbbá valam ennyi 
könyvet, naplót és dosszié tartalom jegyzékét, ha azokat 
k ivon ják  a használatból. A záradékolás szövege: „Lezárva
  sorszám  alatt ..........  év ..............  hó ........ nap”. Ezt a
könyv használója a lá írja . Ha az év végén lezárt könyvben 
még üres lapok vannak, a következő évi nyilvántartást ab
ban lehet folytatn i.
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VI. FEJEZET

A KÜLDEMÉNY ÁTVÉTELE ÉS FELBONTÁSA  

A küldemény átvétele

115. A küldem ény irat, levél, távirat, érték, tárgy, csomag stb., 
a BM  Országos Futárszolgálat (a továbbiakban: futárszol
gálat) a szolgálati (állami) híreszköz, a postai vagy hivatali 
kézbesítés és a m agánfelek szem élyes benyújtása ú tján  
kerülnek a szervekhez.

116. A küldem ény átvételére jogosult:

a) a szerv vezető je;

b) az ügykezelő;
c) az ügyeleti szolgálatot te ljesítő k ;
d) a szerv vezetője által felhatalm azott szem ély;
e) továbbá mindazok, akiket erre külön rendelkezés fe ljo 

gosít.

117. Azokat a küldem ényeket, am elyek nyilvántartása, ik tatá
sa az ügykezelő feladatkörébe tartozik :

a) hivatali idő alatt az ügykezelőnek;

b) h ivatali idő után az ügyeletesnek 

kell átvenni, illetve átadni.
Az ügyeletes az érkezett küldem ényeket aláírás ellenében 
ad ja át az ügykezelőnek.

118. A küldem ényeket átvevő személy köteles ellenőrizni, 
hogy:

a) a címzés alap ján  jogosult-e a küldem ényt átvenni;

b) az átadási okiratban és a küldem ényen lévő iktatószám  
azonos-e;

c) az iratot tartalm azó boríték, illetve egyéb csomagolás 
sértetlen -e

ha a küldem ény nem borítékban érkezett:
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d) az iraton a je lzett m ellékletek m eglétét;

e) az illetékköteles iratnál, az előírt értékű illetékbélyeg 
lerovását.

119. Az átvevő a kézbesítő okm ányon olvasható aláírásával és 
az átvéte l id ejének  feltüntetésével, valam int az átvételi 
okm ány lebélyegzésével köteles az átvételt elism erni. A 
„Sürgős” és „Azonnal továbbítandó” jelzésű küldem ények 
átvételi id e jét óra, perc pontossággal kell m egjelölni.

120. Ha az átvevő a küldem ényen olyan sérülést észlel, am ely 
arra utal, hogy azt erőszakos módon felbontották vagy 
m egkísérelték felbontani, a kézbesítő je len létében  a külde
m ényt felbon tja  és arról két példányban jegyzőkönyvet 
készít, am elyet m indketten aláírnak. A jegyzőkönyvet az 
illetékes vezetőnek kell átadni, aki intézkedik a sérülés 
körülm ényeinek m egállapítására.

121. A postahivataltól történő átvéte l során az a ján lo tt, a té r- 
tivevényes és csom agküldem ények sérülését vagy egyéb 
rendellenességet a posta alkalm azottjával a postakönyvbe 
be kell irtani. A sérült csom agot -  am ennyiben az lehet
séges -  súlyának utánm érésével kell ellenőrizni.

122. A téves címzés vagy a helytelen  kézbesítés következtében 
érkezett küldem ényt azonnal továbbítani kell a cím zett
hez, vagy ha ez nem  lehetséges, vissza kell küldeni a fe l
adónak. Sürgős küldem ény esetén a külső szervvel rövid 
úton (távbeszélőn) tisztázni kell, hogy a továbbítás m ilyen 
m ódja a célszerűbb.

123. Tértivevénnyel érkező küldem ény átvételénél a kézbesí
tés igazolására szolgáló rovatot ki kell tölteni, és a té rti- 
vevényt a feladónak vissza kell küldeni.

124. A gyors elintézésre utaló („Sürgős!”, „A zonnal” stb. je l 
zésű) küldem ényt az ügykezelő köteles a cím zettnek vagy 
a szignálásra jogosultnak soron kívül bem utatni, illetve 
átadni.
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125. Az ügykezelő a hozzá érkezett küldem ényt -  az „s. k. 
felbontásra” és ,,M ” jelzés k ivételével -  felbonthatja .

126. A 125. pontban kivételként felsorolt küldem ényeket -  ha 
az ügym enetet nem akadályozza -  minden esetben csak a 
cím zett, tartós akadályoztatása esetén és halaszthatatlan 
ügyben a helyettese -  „M ” jelzésű  küldem ényt az „M ” 
megbízott -  bonthatja  fel. Ezeket a küldem ényeket az 
ügykezelő átm enőnaplóban ad ja át a cím zettnek. Ha az 
ilyen küldem ényt a rendes ügym enetben kell elintézni, azt 
az ügykezelőnek vissza kell adni.

Ha a küldem ény tartalm a alap ján  a titkos ügym enetben 
nem kezelhető, a cím zett az ügykezelővel az iktatáshoz 
szükséges adatokat közli és az ügykezelőtől kapott ik tató
számot az ira tra  rávezeti. Ilyenkor az irat biztonságos őr
zéséről és a titok m egőrzéséről a cím zett gondoskodik, 
vagy -  szükség esetén -  az iratot zárt borítékban az 
ügykezelőnek ad ja át őrzés végett. Az irat további őrzé
sének m ódját az iktatókönyv „M egjegyzés“ rovatában fel 
kell tüntetni. Ha az irat különösen titkos je llege megszű
nik, azt a továbbiakban a titkos ügykezelés általános sza
bályai szerint kell kezelni. (Szabályzat: 74. pont.)

Szükség esetén a szerv vezetője -  a „Szigorúan titkos” 
m inősítésű ira t kivételével -  engedélyezheti, hogy az 
ügykezelő az alsóbb és azonos szintű szervektől érkező 
„s. k. felbon tásra” jelzésű küldem ényt felbontsa.

127. Ha a küldem ényt tévedésből vagy helytelen címzés követ
keztében bontották fel, a borítékon azt a körülm ényt, a 
felbontás időpontját, valam int a felbontást végző személy 
nevét fel kell tüntetni.

128. A küldem ény felbontásakor ellenőrizni kell, hogy az iratok 
m egvannak-e. H iány esetén -  ha az ira t rövid úton (távbe
szélő ú tján) nem kutatható fel -  két példányban jegyző
könyvet kell felvenni, am elynek eredeti példányát kivizs
gálás céljából a küldő szervnek kell megküldeni. A jeg y 
zőkönyv m ásolati példányát az irathoz kell. csatolni.

A küldemény felbontása
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129. A borítékot mindig az ira t m ellé kell csatolni, ha a pos
tára adás időpontjához jogkövetkezm ény fűződhet, vagy 
ha a feladó neve és pontos cím e az iratból nem  állapítható 
meg. A m ennyiben a küldem ény pénzt vagy egyéb értéket 
(illetékbélyeget) tartalm az, az értéket a felbontó köteles 
az iraton részletesen feltüntetn i.

VII. F E JE Z E T

AZ ÜGYINTÉZŐ KIJELÖLÉSE  

Az irat bemutatása a vezetőnek

130. Az ügykezelő az érkezet iratot iktatás előtt -  a m inősítés 
esetleges felülbírálása, valam int az ügyintéző kijelölése 
(szignálás) végett -  köteles a szerv vezetőjének vagy m eg
b ízottjának bem utatni.

131. A m ennyiben a szignálásra jogosult m ásként nem  rendel
kezik, nem kell bem utatni azt az iratot, am elynek iktatott 
előzm énye van, vagyis ha az ügy feldolgozására illetékes 
ügyintéző k ijelölése már korábban m egtörtént.

A vezető engedélyezheti továbbá:

a) az irat bem utatása előtti iktatását és

b) egyes m eghatározott taralm ú irat bem utatás nélküli 
kiadását az illetékes ügyintézőnek (szervezeti egység
nek). 

132. Az ügykezelő, ha nincs je len  az ügyintéző kijelölésénél, 
az iratot n y ilván tartja  és visszaérkezését ellenőrzi.

Az ügyintéző kijelölése

133. Az irat szignálására jogosult

a) k ije lö li az ügyintézőt (szervezeti egységet vagy sze
m élyt);

b) közli az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön u tasí
tásait (határidő, sürgősségi fok stb.);
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c) szükség esetén -  a titok fontosságára figyelem m el - 
m eghatározhat egyéb kezelési előírásokat (pl.: az ira t
ba más szem ély csak engedélyével tek in thet be, ki gé
pelheti az ügyben keletkező iratokat, az irat munkaidő 
utáni őrzésének helyét).

Ezeket a szignálás idejének m egjelölésével feljegyzi az 
iratra  és a lá írja .

VIII. FEJEZET

AZ IRAT NYILVÁNTARTÁSA, IKTATÁSA ÉS KIADÁSA

134. Az iratot lehetőleg a beérkezés napján, a „Sürgős” „Azon
n al” jelzésű t pedig soron kívül kell a szerv vezetőjének 
vagy m egbízottjának bem utatni, nyilvántartásba venni 
és az ügyintézőnek kiadni.

135. Az ügykezelőnél az irat nyilvántartása történhet:

a) átm enőnaplóban;

b) kiadási füzetben ;
c) iktatókönyvben (iktatólapon) és
d) név-, illetve tárgym utatóban.
Az ügykezelő a véglegesen kiadott iratot (Szabályzat: 86. 
pont) a szükségnek m egfelelően átm enőnaplóban vagy ik
tatókönyvben (iktatólapon) ta r t ja  nyilván.

136. Az ügykezelő az ira t nyilvántartását, elosztását és a szer
ven belüli kiadását úgy szervezze meg, hogy annak alap
ján  az ira t (azok egyes példányai) holléte bárm ikor meg
állapítható legyen -  függetlenül attól, hogy m ikor adta 
ki esetleg évekkel korábban).

Az iktatásra nem kerülő irat nyilvántartása

137. Az ügykezelőhöz érkezett, ik tatásra  nem kerülő ira t nyil
vántartásához átm enőnaplót kell használni.

Átm enőnaplóban kell n y ilvántartani:

a) az „S. k. felbontásra” jelzéssel érkezett küldem ényt;
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b) a bem utatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag 
érkezett iratot;

c) az M SZM P szerveitől és a társadalm i szervezetektől ér
kezett ira to t;

d) az érdem i intézkedést nem  igénylő iratot.

138. Átm enőnaplóban lehet n yilvántartani továbbá a véglege
sen kiadott iratot (Szabályzat: 86. pont.).

139. Az átm enőnaplóba be kell jegyezni a küldem ény (levél, 
irat stb.) iktató- vagy a ján lási ragszámát, a küldő szerv 
m egnevezését, valam int az átvéte l időpontját, és ezt az á t
vevő aláírásával el kell ism ertetni. B e  kell jegy ezni továb
bá az ira t elintézésének m ódját (pl.: ha az ügykezelő az 
„S. k. felbontásra” jelzéssel érkezett iratot ik tatásra  visz- 
szakapja, az iktatószám ot, a visszavárólag érkezett irat 
esetében a visszaküldés m egtörténtét, a véglegesen kiadott 
iratnál a „ V E ” jelzést.)

140. A 137. pont a) és b) alp ontjaiban  felsorolt iratokon, leve
leken stb. fe l kell tüntetn i az átm enőnaplóból kapott szá
mot (pl.: átm . 45/221.). Az ügykezelő ezeknek az iratoknak 
a visszaérkezését, illetve elintézését havonként köteles e l
lenőrizni. A többi iratot pedig véglegesen k iad ja .

A sokszorosított vagy nyomdai úton előállított irat 
nyilvántartása és elosztása

141. A más szervektől érkezett sokszorosított vagy nyomdai 
úton előállított iratok közül a tananyagok és tá jékoztatók, 
valam int a belügyi és honvédségi szolgálati könyvek el
osztása, kiadásának, visszavételének nyilvántartása és se
le jtezésének igazolása kiadási füzetben történik.

Az iraton fe l kell tüntetn i a kiadási füzetből kapott nyil
vántartási számot. A nyilvántartási számot a kiadási füzet 
száma és a kiadási füzetből kapott sorszám képezi. (P l.: 
K sz .: 25/1/1988.)

Ha az iratot bevonják (hatály ta lan ítják ) és visszaküldik a 
kiadó szervnek, a kiadási füzetben -  az utolsó bejegyzés
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után -  fe l kell tüntetni a visszaküldés időpontját és a k í
sérő irat iktatószám át.

142. A 141. pontban fel nem sorolt, más szervektől érkezett, 
valam int a szerv által kiadott valam ennyi sokszorosított 
vagy nyom dai úton előállított iratot a tárgyuknak meg
felelő iktatókönyvben (iktatólapon) iktatn i kell. A szerven 
belül huzam osabb ideig (érvényességig) kint m aradó pél
dányok kiadása -  szükség esetén -  kiadási füzetben tör
ténhet.
Az érkezett és a készített titkos iratok példányainak szá
m át és hogy az egyes példányokat kik, illetve m ely szer
vek kapják, elosztón kell nyilvántartani. [Az elosztás fe l
jegyzése -  a szükségnek m egfelelően -  iktatókönyvben 
(iktatólapon), kiadási füzetben, a szervnél maradó példá
nyon vagy az irathoz csatolt külön lapon történhet.]

Az ügykezelés iktatási rendszere

143. Az iktatás alszámos rendszerrel történik. Az alszámos ik 
tatási rendszerben minden kezdő (alap-) iratot tárgyának 
feltüntetésével egyszer kell bejegyezni.
A tárgyban keletkezett m inden ú jabb  irat a kezdő irat ik 
tatószám a alatt 1-től növekvő alszám ot kap.

144. Szükség esetén együttes n y ilvántartási és m utatózási rend
szer is alkalm azható. Ebben az esetben az iratok iktatása 
és m utatózása együtt, betűsoros nyilvántartásban törté
nik. Az ik tatásra szolgáló nyilvántartás egyúttal m utató is.

145. N yilvántartásos dossziérendszer alkalm azható az irattári 
tételszám okon belül ugyanazon tárgyhoz, témához, ügy
körhöz tartozó iratok alszámos nyilvántartásához.

Ezeket az iratokat iktatólapon lehet iktatni, és az ira ttári 
terv  tételszám aival azonos számú dossziékba kell elhe
lyezni. (Ebben az esetben a titkos iratok nyilvántartásához 
nem kell tartalom jegyzéket használni, m ivel azt az ik tató
lap helyettesíti.)

146. Azokat az ügyeket, am elyekben több éven keresztül in
tézkednek, folyam atosan azonos számon lehet nyilvántar
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tani (pl.: építkezések iratai). Év végén az iktatókönyvet 
(iktatólapot) nem  kell lezárni, hanem  folyam atosan tovább 
kell vezetni.

147. Nagyobb iratforgalm ú szerveknél, ahol szükséges, hogy 
az iratok iktatása szakáganként történ jék , vagy ha a szerv 
h ivatali elhelyezése ezt indokolja, az iratok ik tatására t it
kos és nem  titkos szám keretet lehet biztosítani. (P l.: sze
m élyzeti és fegyelm i ügyek 501- 1000-ig, anyagi jellegű 
ügyek 1001- 1500-ig stb.)

148. Szükség esetén a szerv vezető je engedélyezheti, hogy az 
ügykezelő egyes szervezeti egységek részére iktatószám ot 
adjon ki olyan iratok iktatásához, am elyek elintézésének 
figyelem m el kísérését, őrzését (irattározását) m ás utasítás 
vagy szabályzat a szervezeti egység hatáskörébe utalja.

Ebben az esetben az iktatás történhet iktatólapon vagy 
egyéb nyilvántartókönyvben. Az iratok iktatószám ául az 
ügykezelő által adott iktatószám  és a nyilvántartásból 
kapott sorszám  szolgál. (P l.: 14- 135/81/1989.)

149. Az iktatás -  a folyam atos iktatás k ivételével -  minden 
év jan u ár 1 -jén  1-es sorszám m al kezdődik és a naptári év 
végéig em elkedő sorszám m al folytatódik.

Az irat iktatása

150. Iktatókönyvben (iktatólapon) kell ik ta tn i: 

a) a más szervtől érkezett iratot (a Szabályzat 137- 138. 
és 139. pontjaiban  foglaltak kivételével);

b) a készített iratok közül azokat, am elyeket m ás szervek
hez továbbítanak (a sa já t  használatra készített iratok 
közül csak azokat kell iktatn i, am elyekre az illetékes 
vezető u tasítást ad).

151. Ik tatás előtt a tárgym utató alap ján  ellenőrizni kell, hogy 
van-e az ügynek kezdő (alap-) irata, ha van, akkor annak 
az iktatószám ához alszám ra, ha nincs, akkor a soron kö
vetkező iktatószám ra kell iktatn i.
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152. Az iktatás az iratnak  iktatókönyvbe való bejegyzésével 
és az iktatószám nak az iratra  való feljegyzésével történik.

153. Az ik tatásra kerülő iraton -  kivéve a más szervekhez 
továbbítandó iratot -  az iktatóbélyegző lenyom atát kell 
elhelyezni és rovatait kitölteni. A m ennyiben helyhiány 
m iatt ez nem  lehetséges, úgy az iktatás adatait az iktató
bélyegző használata nélkül kell az iraton feltü ntetn i. Ik 
tatn i m inden esetben az eredeti iratot kell, borítólapot 
vagy csatolt üres lapot ik tatn i tilos.

Az iktatószám ot a m ellékletre is fe l kell jegyezni „M ellék
let ..........  számú irathoz” szöveggel. (Erre a célra bélyeg
zőt is lehet használni.)

154. Ha az érkezett ira tta l kapcsolatban más iratot készítenek, 
(válasz, je len tés stb) azt nem  kell a soron következő al- 
szám ra iktatn i, hanem  az iraton a hozzátartozó alapirat 
iktatószám át kell feltünteni. Azokat az iratokat, am elyek 
sa ját kezdem ényezésre keletkeztek (nincs előirata), elké
szítésük után a soron következő iktatószám ra kell iktatni.

155. Ha a más szervhez továbbítandó ira t tartalm át a titok fon
tosságára figyelem m el az ügykezelő sem ism erheti meg, 
az ira t ik tatására  és őrzésére a szabályzat 126. pontja az 
irányadó. Ilyen esetben az iratot a vezető borítékolja , és 
a borítékot lezárva, m egcím ezve ad ja át az ügykezelőnek.

156. Ha egy ügyben az ugyanabban az évben érkezett iratok 
iktatásához az iktatókönyv alszám rovata nem  elegendő, 
akkor a soron következő alszám ra, iktatólapon kell fo ly
tatn i az iktatást. Ebben az esetben a „M egjegyzés” rovat
ban je lezn i kell, hogy folytatása iktatólapon található.

157. A m ennyiben az iktatott irathoz előző években keletkezett 
irat csatolása szükséges, akkor az előző évi ik tatás „M eg
jegyzés” rovatába be kell jegyezni a folyó iktatószám ot, 
am elyhez a csatolás történt. (P l.: csatolva 18- 825/1988. 
sz. irathoz). Az iraton az iktatóbélyegző lenyom ata alatt 
és az iktatókönyv „M egjegyzés” rovatában fel kell tün
tetn i a csatolt ira t iktatószám át és lap jainak  darabszám át. 
(P l.: csatolva a 18- 182/1986. -  5 lap). Azonos módon kell 
e ljárn i a folyó évben ik tatott ira t csatolása esetén is. Az
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iratot m inden esetben a legutóbb ik tatott irathoz kell csa
tolni.

Am ennyiben az irattárba helyezett irathoz a későbbiek 
során ú jabb  irat érkezik, az irattárba helyezésre vonatko
zó bejegyzést az iktatókönyvben át kell húzni, ez jelzi, 
hogy az iratcsatolás m egtörtént.

158. A rendszeresen érkező vagy keletkező azonos tárgyú, ál
talában egy intézkedéssel lezáruló ügyek ira ta it tárgyan
ként, gyűjtőszám on (egy alapiktatószám ra és annak alszá- 
maira) kell iktatni. Az ik tatás iktatólapon 1-es alszámmal 
kezdődően történ jen .

G yűjtőszám on kell ik tatn i pl.:

a) a m iniszteri u tasításokat;

b) a m iniszteri parancsokat;

c) az állam titkári parancsokat;

d) a m iniszterhelyettesi parancsokat;

e) az együttes utasításokat;

f) a belügyi rendelkezéseket, a belügyi iránym utatásokat;

g) a szerv vezetői által kiadott parancsokat (a szükséges 
bontásban);

h) a m unkaterveket;

i) az értekezletek anyagait; 

j)  az időszaki je len tések et;

k) az ellenőrzésről szóló je len tések et;
l) a m unkakör átadásáról fe lvett jegyzőkönyveket.

Az iktatólapra az iktatókönyvből kell iktatószám ot adni, 
s az iktatókönyv „M egjegyzés” rovatába „Folytatása ik 
tatólapon” szöveget kell bejegyezni. Az iktatólapokat -  
a dossziékba helyezett iratok iktatásához használtak kivé
telével -  m inden naptári év végén össze kell fűzni és az 
iktatókönyvvel együtt kell őrizni.

159. A „G y ű jtő ív ” nyilvántartási és ik tatási segédeszköz, s ak
kor célszerű használni, am ikor ugyanabban az ügyben 
több szervtől érkezik válaszirat.
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A „G yű jtő ív”-e t mindig a vonatkozó alapirat soron követ
kező alszám ára kell iktatni.

A „G yű jtő ív” az alapirat iktatószám át, a sorszámozást, a 
választ küldő szerv m egnevezését, a küldött ira t iktató
számát, titkos ira t esetén lap ja in ak  darabszám át tarta l
mazza.

A „G yű jtő ív” iktatószám át és a gyű jtőívről kapott sorszá
mot a nyilvántartásba v ett iratokra is fe l kell jegyezni. 
Az utasítások, parancsok, körlevelek szétküldéséhez ké
szült külön elosztó egyben gyű jtőív  is lehet.
A „G yű jtő ív ”-e t a hozzátartozó iratokkal együtt kell k i
adni, illetve ira ttárb a  helyezni.

160. Azoknál a szerveknél, ahol az egyes szakágak ira ta it külön 
ik tatják , az irato t más szakágaknak történő végleges á t
adás esetén az illetékes vezető írásbeli rendelkezése alap
já n  kell á tik tatn i. Az átik tatást végző ügykezelő köteles:

a) az iratot a tárgyának m egfelelő iktatókönyvbe (alap
számra, ha pedig az átik tatás évében m ár előzm énye 
van, annak alszám ára) átiktatni,

b) a korábbi iktatószám ot tartalm azó iktatókönyv „M eg
jegy zés” rovatába az ú j iktatószám ot bejegyezni (pl.: 
átik tatva 35- 137/1988. számra).

Ha egy iktatószám on több szakág ira tá t ik ta tják , azt -  
a szükségnek m egfelelően -  az érin tett szakágak tárgy
m utató jában fe l kell tüntetni.

161. Az illetékköteles iraton a felragasztott illetékbélyeget az 
iktatás alkalm ával érvényteleníteni (felülbélyegezni) kell. 
Az illetékkel kapcsolatos egyéb eljárásokat az illetéksza
bályzatban foglaltak  szerint kell végrehajtan i. (A BM  szer
vek illetékbélyeg értékesítésével, beszerzésével nem  fog
lalkozhatnak.)

Az irat mutatózása

162. Az iktatókönyvek és a kiadási füzetek m egnyitásával egy
idejűleg -  név, tárgy vagy szerv szerint -  m utatót kell 
felfektetn i.
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A mutatózás történhet könyvben vagy különböző kartoték- 
rendszerek alkalm azásával.
A m utatózás v égrehajtását az iktatókönyvben és a kiadási 
füzetben je lezn i kell.
A kisebb ügyforgalm ú szerveknél, ahol az évi iktatások 
száma nem  halad ja meg az 500-at, vagy ahol az iratok ik
tatása, illetve irattározása az ira ttári terv  tételszám ai sze
rin ti csoportosításban történik , nem szükséges m utatót ve
zetni.

163. Az „Idegenszám -m utató” az érkezett iratok -  külső és 
sa já t iktatószám ok szerinti -  nyilvántartására szolgál. Az 
„Idegenszám -m utató” használata nem kötelező, alkalm a
zása azonban a nagy iratforgalm ú szerveknél célszerű.

Az irat kiadása

164. Ugyanazon ügyre vonatkozó alapszám ra és alszám ra ik ta
tott valam ennyi iratot együtt kell kezelni. E zért az utóbb 
érkezett ira t m inden elin tézett és elintézetlen  előiratát -  
az ügyintézésre való kiadás előtt -  szerelni kell.

Az előiratok szerelését az utóiraton az iktatóbélyegző le 
nyom ata alatt „Előzm ény szerelve” szöveggel kell jelezni. 
Azokban az esetekben, am ikor az előiratok nem  szerelhe
tők, azok hollétét kell feltü ntetn i. (P l.: „Előzm ény V E ......
 -nak, keltezés”, „Előzm ény ügyintézőnél, keltezés”
stb.)

Ha az elő irat irattárban  vagy határidő-nyilvántartásban 
van, akkor az ügykezelő, ha pedig az előzm ény az ügyin
tézőnél van, ő köteles az utóbb érkezett irathoz szerelni. 
Az ügyintéző rendelkezhet úgy is, hogy az elin tézett ügyek 
elő iratait az ügykezelő csak külön utasításra szerelje .

165. Az ügykezelő, illetve a szervezeti egység m egbízottja az 
iratok at csak annak a d h a tja  ki, ak it a szignálásra jogosult 
erre k ije lö lt (Szabályzat: 133. pont).

166. Az iratok kiosztásakor az ügykezelő az átvevő átadóköny
vébe, illetve m unkakönyvébe bejegyzi a kiadásra kerülő 
irat számát, titkos irat esetén lap jainak  darabszám át vagy
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a példány sorszám át. (Ahol a nagy iratforgalom  m iatt ez 
a kiosztási mód nem  lehetséges, ott az ügykezelő az irato
kat belső kézbesítőkönyvvel ad ja át.)

167. A szervezeti egység m egbízottai azokról az iratokról, am e
lyek az ügyintézőnél huzam osabb ideig kintm aradnak 
(utasítások, parancsok stb.), egységenként vagy szem élyen
ként (átadókönyvben vagy nyilvántartólapon) külön nyil
vántartást kötelesek vezetni. A nyilvántartásba való be
jegyzést az iratok kiosztásakor kell végrehajtan i. Az ügy
kezelő a bejegyzés m egtörténtét az iktatókönyvben, az 
iktatólapon, a kiadási füzetben vagy az elosztón jelezze. 
(Az év e le jén  elrendelt tételes ellenőrzés során az ügyin
tézőnél előtalált iratokat nyilvántartásba kell venni.)

(Az iratok nyilvántartásával, iktatásával kapcsolatos 
egyéb feladatokat a szabályzat 3. számú m elléklete ta r
talmazza.)

IX . F E JE Z E T

a z  ir a t  k é s z í t é s e

168. A minősítő határozza meg -  illetve hagyja jóvá a kiad
m ányozással egyidejűleg - , hogy a titkos irat hány pél
dányban készülhet és a példányokat kiknek kell m egkül
deni. U gyanígy kell e ljá rn i a titkos ira t fordítása, máso
lása, illetve kivonat készítése esetén.

A fogalmazvány készítése

169. A fogalm azvány valam ely ügy írásbeli elintézésének te r
vezete. A fogalm azványban rövidítéseket lehet alkalm az
ni. A szövegben többször előforduló hosszabb k ife jezéseket 
a BM  szerveken kívüli levelezésekben is lehet rövidíteni, 
első alkalom m al azonban a te lje s  szövegű m eghatározás 
m ellett fe l kell tüntetni záró jelben  a továbbiakban hasz
nált rövidítést [pl.: Pénzügym inisztérium  V ám - és Pénz
ügyőrség Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: 
V PO P)].
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170. Különböző ügyeket ugyanabban a fogalm azványban nem 
szabad tárgyalni, kivéve, ha az együttes elintézést a tá r 
gyak szoros egybetartozása, összefüggése feltétlen ül indo
kolja.

171. A fogalm azványt előadóíven vagy külön lapon kell elké
szíteni.

172. Ha kettő vagy több, m ás-m ás iktatószám on bejegyzett 
ügyet egyszerre intéznek el, a fogalm azványban fel kell 
tüntetn i m indegyik irat iktatószám át. Az ügykezelő az ik 
tatókönyvben köteles jelezni, hogy az ügy elintézése m i
lyen számon történt. Az elintézést ilyen esetben a legm a
gasabb számú iraton kell jelölni. Az együtt intézett irato
kon fel kell tüntetni, hogy az ügyet milyen szám alatt in 
tézték el, ezt a feljegyzést az ügyintézőnek keltezéssel és 
aláírással kell ellátnia.

173. Különös gonddal kell ügyelni arra, hogy a „T árg y ” m eg
jelölése az ügyirat tarta lm át helyesen fe jezze ki.

174. „H ivatkozási szám ”-kén t az u tasítást adó szerv vagy a 
m egkereső fél ügyszámát kell feltüntetn i. Ha ugyanabban 
az ügyben két vagy több ira t érkezett, s azokra egy á tira t
tal válaszoltak, valam ennyi hivatkozási számot fel kell je 
gyezni.

175. Ha valam ely sürgős ügyben hírközlőeszközök ú tján kell 
intézkedni, a fogalm azványon fel kell tüntetni a hírközlő
eszköz m egnevezését (távbeszélőn, géptávírón stb.).

176. A kiadm ányozó a fogalm azványt a szöveg utolsó sora után 
jobb oldalon ír ja  alá (kiadmányozza).

A kiadmány készítése

177. A kiadm ány tisztázatait egységes külalakban, szó szerint 
kell leírni. Azokban az ügyekben, am elyekben a fogalm az
ványt a készítő je kiadmányozza, továbbá, am elyek töm e
gesen fordulnak elő és a kiadm ányozás során tartalm uk 
m egváltoztatása nem valószínű, a fogalm azványt és a kiad
m ányt egyidejűleg kell elkészíteni.

-  41 -

ÁBTL - 4.2 -1 0  - 21/3/1988 /42



178. A kiadm ány készítése (gépelése és sokszorosítása) során - 
különösen a szervnél maradó ira ttári példányoknál taka
rékossági okból -  lehetőleg a papírlap m indkét oldalát fel 
kell használni.

179. A gyakran előforduló ügyekben -  illetve ha azt jogsza
bály elrendeli -  a kiadm ány előre előállított nyom tatvá
nyon is elkészíthető.

180. A nem selejtezhető , történeti értékű  iratok (ira ttári pél
dányai) készítéséhez m egfelelő minőségű papírt kell fe l
használni.

181. A kiadm ányt a kiadmányozó sajátkezű  aláírásával vagy 
ezt helyettesítő  s. k. jelzéssel (Szabályzat: 43. pont) kell 
ellátni. Az s. k. jelzésű  kiadm ányokat hitelesíteni kell. A 
h itelesítési záradékot „A kiadm ány hiteles” szöveg és az 
ügykezelő aláírása képezi.

Az irat külalakja

182. A fogalm azványon, illetve a kiadm ányon az alábbi adato
kat kell fe ltü n tetn i: (2- 4. számú minta)

a) az irat bal felső sarkán:
-  az iratot készítő szerv m egnevezését;
-  az iktatószám ot.

b) az iktatószám  alatt:
-  a cím zett szerv (lehetőleg vezetőjének nevét, rend

fokozatát és beosztását is) és székhelye m egnevezé
sét (címet).

c) az ira t jobb  felső sarkán:
-  az alsóbb szervek részére az intézkedés h atárid e jét;
-  titkos iratoknál a m inősítési fokot, a m inősítés idő

beli hatályát és az egyéb jelzéseket (Szabályzat: 68. 
pont);

-  a több példányban készült titkos m inősítésű iratok 
esetén, a sorszámot (példányszám ot);

-  a tárgyat;
-  válasz esetén a hivatkozási számot.
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A kiadm ányhoz készített m elléklet jobb felső sarkára 
„M elléklet a .............. számú irathoz” szöveget és szük
ség szerint a m inősítési fokot kell feltüntetn i.

d) a szöveg alatt jobb oldalon:
-  a kiadmányozó nevét, rendfokozatát és beosztását.

e) a szöveg alatt bal oldalon:
-  a keltezést (hely, év, hó, nap);
-  az s. k. jelzésű kiadm ányokon, a h itelesítési záradé

kot (ez alól k ivételek a nyomdai úton készített k i
adványok);

-  titkos iratokon:
szükség esetén az átadókönyvből a nyilvántartási 
szám ot;
a készített példányok szám át és kettő vagy több lap
ból álló irat esetén lapszám ot;

-  ha az irat több példányban készült, kik kapják az 
egyes példányokat, szervenként, szem élyenként, il
letve általános m egnevezéssel;

-  a m ellékletek szám át:
titkos iratokon a m ellékletek példányszám át, nyil
vántartási számát, lap ja in ak  szám át és m inősítését. 
Ha azonban az iratból a m ellékletek m egállapítha
tók, akkor darabszám  szerint is lehet je lezn i;
nem titkos iratokon 10 lapig darabszám , azon felü l 
csomag m egjelöléssel.

183. A 182. pontban m eghatározottakon kívül az irattári pél
dányokon fe l kell tüntetni továbbá:

a) az iratot ki készítette és gépelte;

b) sokszorosítás esetén: hány példányban kell sokszoro
sítan i;

c) másolás vagy stencilre írás esetén kik egyeztették (az 
egyeztetés m egtörténtét az egyeztetők aláírásukkal kö
telesek igazolni);

d) am ennyiben szükséges, k ik  lássák az ira to k at;
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e) a szám ítástechnikai e ljárással készült gépi adathordo
zókon tárolt példányokat és azonosító adataikat az elté
réshez szükséges adatokkal együtt;

f) a kettőnél több példányban készített titkos iratok ese
tén -  ha az iraton az elosztás általános m egnevezéssel 
szerepel -  az egyes példányokat kiknek, illetve m ely 
szem élynek kell m egküldeni [Szabályzat: 182. pont e) 
bekezdés] (az elosztás feljegyzése az irathoz csatolt kü
lön lapon is történhet);

g) az iratkezelési utasítást. (P l.: m elyik m ellékletet kell 
csatolni, ,,S . k. felbontásra” jelzéssel, tértivevénnyel, 
a ján lva kell-e  továbbítani, ira ttá ri határidőbe kell-e  
helyezni.)

Az ,,S. k. felbontásra” je lzést abban az esetben lehet al
kalm azni, ha az irat tarta lm át csak a cím zett ism erheti. 
A ján lo tt levélként csak azokat az iratokat szabad to
vábbítani, am elyek fontosak vagy nehezen pótolhatók.

V égleges elintézés után ira ttárb a  kerülő iratokon -  a 
szükségesnek m egfelelően -  fe l kell tüntetn i az irattári 
tervben m eghatározott tételszám ot, illetve m egőrzési időt. 
Az ügyintéző a fen ti utasításokat (az egyeztetésekre vonat
kozó adatok kivételével) a kiadm ányozás előtt köteles fe l
jegyezni és aláírásával igazolni.

A szervnél készített titkos irat nyilvántartása

184. Azok, akik titkos ira t gépírásával, fordításával és m ásolá
sával foglalkoznak, az általuk készített iratot kötelesek az 
ügykezelő által n yilvántartott átadókönyvbe bejegyezni. 
(Az ira t lap ja in ak  darabszám át az „Iktatószám  és lapok 
szám a” rovatba kell beírni. P l . : 6 lap. Ha ik tato tt ügyben 
készítenek iratot, akkor azt ugyanabba a rovatba jegyzik 
be. P l.: 6 lap +  2 lap). Szükség esetén egyes ügyek ira ta i
nak nyilvántartásához több rovatot is fe l lehet használni.

185. Az iraton -  a szöveg a latt bal oldalon -  fe l kell tüntetni 
az átadókönyv szám át és az iratnak  az átadókönyvben ka
pott sorszám át (pl.: Nyt. sz. 25/229/1988.). Ez a szám az 
irat nyilvántartási számát is je len ti az irat iktatásáig vagy
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dossziéba rakásáig. Ezen a számon történhet a szerven be
lüli levelezés is.

Az átadókönyvbe történő bejegyzést, illetve a nyilvántar
tási szám használatát m ellőzni lehet olyan esetben, am i
kor az iratot az ügykezelő gépeli, s közvetlenül az elkészí
tés után iktatókönyvben (iktatólapon) nyilvántartásba v e
szi.

186. Ha ik tatott iratta l kapcsolatban készítenek választ, je le n 
tést stb.,

a) azt az átadókönyvben nem kell ú j rovatba bejegyezni;

b) az iraton a nyilvántartási számot nem kell feltüntetn i.

187. Ja v ítá s  vagy más okból ism ét gépelt iratot nem  kell új ro
vaton bejegyezni. A fogalm azványokat, jav íto tt, elrontott 
példányokat az ira t készítő jének kell visszaadni, aki az 
előírásoknak m egfelelően gondoskodik m egsem m isítésük
ről.

188. Az ik tatott iratról készített m ásolatot (másodlatot, kivo
natot) az ügykezelővel is nyilvántartásba kell vetetni.

Az iratról másolat vagy kivonat készítése

189. Az eredeti iraton fel kell tüntetni, hogy arról másolat 
(Szabályzat: 61. pont) vagy kivonat (Szabályzat: 62. pont) 
kinek a részére, hány példányban k é sz ü lj és ezt az ügy
intéző a lá írja .

A m ásolaton a következőket kell fe ltü n tetn i:

az ira t első oldalán felül, középen „M ásolat”, az s. k. je l 
zésű aláírás u tán: „A m ásolat h iteles” , dátum és a másolat 
készítő je a lá írja .

Illetékköteles iratok esetén a m ásolaton meg kell jelö ln i 
az eredeti irat illetékbélyegének értékét is. A kivonaton 
fel kell tü n tetn i: az ira t belső oldalán felü l középen „ K i
vonat” ..........  számú................  tárgyú iratból, a szöveg u tán :
„A kivonat h iteles”, dátum és a kivonat készítő je a láírja .
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190. Á llam titkot tartalm azó iratot (jelentést, parancsot stb.) 
másolni vagy abból kivonatot készíteni -  ha az utasítás, 
parancs k ife jezetten  nem  tilt ja  -  csak a szerv vezető jé
nek írásbeli engedélyével szabad. Ha az irat felsőbb szerv
től érkezett, akkor a kiadó szerv vezetőjének engedélye 
szükséges.

191. „T itkos” m inősítésű belügyi rendelkezésekről m ásolatot 
vagy abból kivonatot készíteni csak a szerv vezetőjének 
engedélyével lehet. Egyéb „T itk o s!” m inősítésű iratról 
m ásolat, kivonat készítését a közvetlen vezető engedélyez
heti, az engedélyt az eredeti iraton kell megadni.

X . F E JE Z E T

AZ IRAT KEZELÉSE AZ ÜGYINTÉZŐKNÉL 

Az irat nyilvántartása és átadása

192. A szervezeti egységekhez érkező és az ott készült iratok 
nyilvántartása, átadásának aláírással történő igazolása á t
adókönyvben, illetve m unkakönyvben történik.

193. Azoknál a szervezeti egységeknél, ahol iratokat kezelő 
m egbízott van, a nyilvántartást ő lá t ja  el. Szükség esetén 
az ügyintézők az iratok nyilvántartásához, az iratok átadá
sának elism ertetéséhez külön átadókönyvet, illetve m un
kakönyvét használhatnak.

194. Ahol nincs megbízott, az iratforgalom tól függően vagy 
m inden ügyintéző, vagy csak a vezető rendelkezhet átadó
könyvvel, illetve m unkakönyvvel.

195. Szerven belül a szervezeti egységek egym ásnak közvetle
nül átad hatják  a sa já t kezdem ényezésre keletkezett (nem 
iktatott) iratokat (jelentéseket, feljegyzéseket stb.) és a vé
lem ényezésre, jóváhagyásra váró ik tatott iratokat.

196. Az ügykezelőnek kell átadni:

a) az ik tatott iratok közül a szerven belül más szervezeti 
egységnek végleges átadásra;
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b) a más szervekhez továbbításra, valam int,

c) a határidőbe és irattárba helyezésre 
kerülő iratokat.

197. A szervezeti egységek vezetői -  a szükségnek m egfelelő
en -  határozzák meg a nem  titkos iratok átadásának rend
jé t. A nem  titkos iratot az átvétel elism ertetése nélkül is 
át lehet adni.

198. A titkos ira t átadása az átvétel elism ertetésével történik, 
aláírás ellenében vagy az iratot visszaadó szem ély je le n 
létében, a visszaérkezés időpontjának feltüntetésével. (Az 
átadás elism ertetése az ira t másodpéldányán is történhet.)

199. A vezetőnek a titkos iratot az átvétel elism ertetése nélkül 
is át lehet adni. Ilyenkor a nyilvántartásba be kell jegyez
ni a vezető nevét és az átadás időpontját.

200. Az átadó sa já t felelősségére m ellőzheti a titkos ira t átadá
sának elism ertetését, n yilvántartását olyan esetben is, 
amikor a visszaadás rövid időn belül m egtörténik. (Ilyen 
esetek lehetnek a vélem ényezés, tudom ásulvétel stb. cél
jáb ó l történő átadások.)

201. A „Szigorúan titk o s!” ira t szerven belüli átadása minden 
esetben csak az átvétel elism ertetésével történhet.

202. Az átadókönyv, illetve a m unkakönyv használója köteles 
feltüntetn i a könyvben a titkos irat elintézésének módját, 
illetve azt, hogy az irat hol, kinél található. E lintézettnek 
csak az az ügy tekinthető, a m e ly e k  irata it az ügykezelő
nek átadták, dossziéba helyezték vagy más szervezeti egy
ségnek véglegesen átadták. Ez az iratok valam ennyi pél
dányára vonatkozik.

Betekintés az iratba

203. Az ügyintéző felelős azért, hogy a rendelkezésére bocsá
tott irat tartalm áról illetéktelen  személy ne szerezzen tu 
domást. Az ügyintézőnél levő iratba (nyilvántartásba) az 
illetékes vezetőkön kívül más személy csak akkor tekin t
het be, ha azt az ügy elintézése szükségessé teszi.
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204. M agánszem élyeknek az iratba való betekintési jogát az 
állam igazgatási e ljárásra, illetve a bü n tetőeljárásra vonat
kozó jogszabályok vagy egyéb rendelkezések határozzák 
meg.

205. Az ügyintéző -  ha a m inősítő m ásként nem  rendelkezik 
-  „T itk o s!” m inősítésű iratot szerven belül más szem ély
nek közvetlenül átadhat, illetve bem utathat.

206. A „T itk o s!” m inősítésű iratok más (BM  és külső) szervnek, 
illetve szem élynek történő átadásához vagy bem utatásá
hoz vezetői engedély szükséges.

207. Á llam titkot tartalm azó iratba betekin tést az illetékes m i
nősítő írásban engedélyezhet. (Szabályzat: 30. pont). Ha 
a készítőn, leírón, s az illetékes vezetőkön kívül más sze
m ély is betekin t az iratba, azt az iraton keltezéssel és alá
írással kell igazolni. Az engedély m egadása az iraton vagy 
ahhoz csatolt külön lapon történhet, am elyen -  az ik ta
tószámon kívül -  fel kell tüntetni, „lássa, engedélyező alá
írása, betekintő aláírása, év, hó, nap” szöveget.

208. Titkos adatok más szervvel, illetve szem éllyel való köz
lése a m inősítésüknek m egfelelően a 206- 207. pontokban 
foglaltak szerint történhet.

209. A BM  szervek ellenőrzésre jogosító nyílt paranccsal ren
delkező beosztottai az ellenőrzés tárgyával kapcsolatos 
iratba bárm ikor jogosultak betekinteni.

A huzamosabb ideig kint maradó irat kezelése

210. Az ügyintézők huzamosabb ideig m aguknál ta rth a tjá k : 
azt az ügykezelő által nyilvántartott és ik tatott iratot, 
am elynek kintm aradását a feladatok ellátása indokolja 
(pl.: parancs, utasítás, szolgálati könyv) és
belső használatra készített (iktatásra nem kerülő) iratot 
(pl.: je len tés, m unkaterv).

211. Az ügykezelő által kiadott iratot az ügykezelő, illetve a 
szervezeti egység m egbízottja ta r t ja  nyilván. Ezt az ira 
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tót a többi irattól elkülönítve, a szükségnek m egfelelően 
rendszerezve kell őrizni.
A szervezeti egységek vezetői m eghatározhatják  az egyes 
ira tfa jtá k  visszaadásának időpontját (negyedév, félév  stb.).

212. A sa já t használatra készített -  nem ik tatott -  iratot fe l-  
használás után, -  tárgykör (irattári tételszám ) szerint 
csoportosítva kell az ügykezelőnek átadni.

213. A sa já t használatra készített titkos iratot az ügykezelő á l
tal nyilvántartott dossziéba helyezve, tartalom jegyzéken 
n yilvántartva kell őrizni. A dosszié és tartalom jegyzék 
használata csak akkor m ellőzhető, ha az ilyen jellegű  ira 
tot is az ügykezelő ik ta tja . (Szabályzat: 150. pont)
Az iratot általában felhasználás után, de legkésőbb az év 
végéig kell a dossziéban levő tartalom jegyzéken nyilván
tartásba venni. Ha a dossziéból iratot em elnek ki, azt a 
tartalom jegyzék „M egjegyzés” rovatában je lezn i kell.

Az irat átadása az ügykezelőnek

214. Az irat átadása az ügykezelőnek (Szabályzat: 198. pont) 
átadókönyvvel, illetve m unkakönyvvel történik.

215. Az ügykezelő az ira t átvétele előtt köteles ellenőrizni, 
hogy az ügykezelés szabályainak (külalak, iratkezelési u ta
sítás stb.) eleget tettek-e. A m ennyiben az iraton  az ügy
kezelő hiányosságot észlel, azt vissza kell adnia az ügy
intézőnek, aki gondoskodik annak k ijavításáról.

X I. F E JE Z E T  

AZ IRAT TOVÁBBÍTÁSA 

Az irat továbbításával kapcsolatos ügykezelői feladatok

216. Az ügykezelő az ira t átvétele után köteles:

a) a más szervhez továbbítandó iraton a kiadm ányozó 
aláírása és a keltezés között a szerv körbélyegzőjének 
lenyom atát elhelyezni;
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b) az iktatókönyvbe a továbbítás m egtörténtét bejegyezni;

c) az irattárban  maradó példányon a továbbítás időpont
já t  fe ljeg y ezn i;

d) az iratot a cím zettnek továbbítani az iratkezelési u ta
sításban m eghatározottak szerint, legkésőbb az átvé
teltő l szám ított 48 órán belül, sürgős esetben azonnal.

Az irat továbbítása

217. Az iratot más szervekhez borítékban (szükség esetén cso
magban) kell továbbítani.
Az azonos szerveknek szóló több iratot lehetőleg egy bo
rítékba kell helyezni, és a borítékra valam ennyi irat ik
tatószám át fe l kell jegyezni.

218. A boríték  cím oldalán fe l kell tün tetn i:

a) a küldő szerv m egnevezését;

b) az ira t iktatószám át, több példány esetén a példány
számok sorszám át (pl.: 56- 25/1988., 81- 85-ig);

c) a cím zett m egnevezését és cím ét.

A borítékon a továbbításra vonatkozó jelzések et (,,S. k. 
felbontásra”, „Sü rgős!”, „A ján lv a” stb.) csak akkor lehet 
feljegyezni, ha az iratkezelési utasításban előírták. (Sza
bályzat: 183. pont)

219. Szükség esetén, ha a BM  szervek közötti közvetlen irat- 
forgalom  nagysága indokolja, a szervek egym ás között az 
irattovábbításhoz futárzsákot rendszeresíthetnek. A futár
zsákok lezárásához lakatot kell használni, am elynek kul
csát a szervek ügykezelői kezelik.

A futárszolgálat ú tján  továbbított futárzsákok rendszerbe 
állítását a BM  Országos Futárszolgálat vezető jétől kell 
kérni. A futárszolgálat ú tján  rendszerbe állíto tt fu tár
zsákba a titkos és nem titkos iratokat -  ha a szerv veze
tő je  m ásként nem rendelkezik -  boríték nélkül zsineg
gel átkötve vagy kartonlap közé kötve kell elhelyezni. A 
Szabályzat 68. pont f), és a 71. pontjaiban felsorolt esetek
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ben a titkos és nem titkos iratok at borítékba kell helyezni, 
lezárására a Szabályzat 221. pontjában foglaltak az irány
adók. A futárzsákban elhelyezett iratokról két példányban 
átvételi elism ervényt kell készíteni, m elyen a szerv meg
nevezését és az irat iktatószám át kell feltü ntetn i. Az á t
vételi elism ervény egyik példányát a küldő szerv körbé
lyegzőjével kell ellátni, és a küldem ényekkel együtt a cím 
zett szervnek m egküldeni, a m ásik példány a küldő szerv
nél marad. A futárzsák tartalm ának ellenőrzésekor az át
vételi elism ervénytől való eltérést a küldő szervvel táv
beszélőn vagy más módon azonnal tisztázni kell.

220. Ha a titkos ira t más szervhez történő továbbítására a 223. 
és a 224. pontokban m eghatározottak szerint n incs lehető
ség, igénybe vehető postai út is.

Á llam titkot és szolgálati titkot tartalm azó iratok  csak a 
szerv vezető jének írásbeli engedélyével továbbíthatók 
postán, tértivevényes küldem ényként. (Az engedélyt az 
iratnak a szervnél maradó példányán kell megadni.)
Az iratot két borítékban kell feladni. A külső borítékon 
csak a küldő szerv m egnevezését és cím zett szerv meg
nevezését és cím ét kell feltü ntetn i. A belső borítékra az 
iktatószám ot, a m inősítési fokot és szükség esetén  a „Sa
játkezű  felbon tásra”, szolgálati titkot tartalm azó titkos 
m inősítésű ira t esetén „T Ü K  iratként kezelendő” jelzést 
kell feljegyezni.

A titkos irat továbbítására vonatkozó egyéb rendelkezések

221. A titkos iratok b o ríték ja it ragasztószalaggal kell leragasz
tani, és el kell látni a küldő szerv ügykezelője által hasz
nált bélyegzőlenyom attal oly módon, hogy a boríték a 
leragasztás m egsértése nélkül ne legyen felbontható.
Ha a titkos küldem ény terjed elm e m iatt csom agban to
vábbítják , a küldem ényt m egfelelő minőségű papírba kell 
csomagolni, leragasztani, bélyegzőnyom attal ellátni, és a 
csomagot zsineggel kell átkötni.

222. A borítékon a m inősítési fokot, az iktatószám ot, a cím 
zett m egnevezését és székhelyét „T itk os!” m inősítés ese-
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tén, ha az iraton szerepel a ,,T Ü K  iratként kezelendő” 
jelzést is fe l kell tüntetni. [Szabályzat 68/d) pont]

223. A futárszolgálat hálózatába bekapcsolt szervekhez -  
rendkívül indokolt és sürgős esetek kivételével -  csak 
futárszolgálattal szabad továbbítani az iratot.

224. A futárszolgálat hálózatába be nem kapcsolt helyekre -  
rendkívül indokolt és sürgős esetekben -  alkalm i fu tár
ként k ije lö lt kézbesítővel kell továbbítani az iratot. A kéz
besítő a titkos küldem ényt a cím zettnek vagy a cím zett 
ügykezelőnek adhatja át, a külső kézbesítőkönyv, illetve 
kézbesítőív aláírása ellenében.

A kézbesítőívet a küldő szervnél maradó irathoz kell csa
tolni. (A szerv vezetője az állam titok fontosságára tek in 
te tte l elrendelheti a két fővel -  kísérővel -  történő kéz
besítést.)

225. Épületen kívül iratot csak leragasztott és m egcím zett bo
rítékban, biztonságot nyújtó, zárható irattáskában  lehet 
továbbítani. A borítékra rá kell vezetni: „B aleset esetén 
csak a küldő szerv bonthatja  fe l” .

226. Á llam titoknak minősülő adat, állam i r e jt je l  nélkül h ír
közlő eszközön, géptávírón vagy más eszköz felhasználá
sa ú tján  nem továbbítható, illetve nem közölhető.

A nem titkos irat továbbítására vonatkozó 
egyéb rendelkezések

227. A nem  titkos iratot a futárszolgálat hálózatába bekapcsolt 
BM  szerveknek a futárszolgálattal, más szervhez postán 
vagy sa já t alkalm i fu tárral kell továbbítani.

228. A BM  szervek egymás közötti irattovábbításánál a borí
ték  használatát -  a Szabályzat: 219. pontban szabályo
zott esetben -  m ellőzni lehet.

229. Épületen kívül csak táskában szabad iratot szállítani.
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230. Az „S. k. felbontásra” jelzésű  iratot postán a ján lo tt kül
dem ényként kell továbbítani. Az iratot két borítékban kell 
elhelyezni. Az ,,S. k. felbon tásra” je lzést a belső boríté
kon kell feltüntetn i.

231. A központi postafiók használata csak a futárszolgálat ú t
ján  történhet.

A BM  szervek indokolt esetben költségkeretük terhére sa
já t  postafiókot nyithatnak, ennek szám át a futárszolgá
latnak le kell jelen teni.

232. Állam igazgatási vagy büntető ügyekben e ljáró  belügyi 
szerv:

a) m egjelenésre kötelezett idézését, értesítését;

b) hatósági jogkörben hozott határozatát;

c) nem, illetve nehezen pótolható iratát, (okm ányát);

d) jogkövetkezm énnyel járó  iratát
postai úton minden esetben tértivevénnyel kell továbbítani.

Titkos irat felhasználása szerven kívül

233. Tárgyalásra (m egbeszélésre, értekezletre stb.) állam titkot 
tartalm azó iratot csak a szerv vezetőjének írásbeli enge
délyével szabad a szolgálati helyről kivinni. Az engedély 
tartalm azza az irat iktatószám át és tárgyát és ezt az ira t 
alapanyaga m ellett kell őrizni. A " T itkos”- nak m inősített 
irat k ivitele a közvetlen vezető engedélyével történhet.

234. Ha titkos ira t felhasználása a szerv épületén k ívü l vagy a 
szervnél ta rto tt tárgyaláson, értekezleten, m egbeszélésen 
szükséges, az ügyintéző felel a titokvédelem re vonatkozó 
rendelkezések betartásáért.

Ha a tárgyalás több napig tart, az ügyintéző a titkos ira 
tot munkaidő után m egőrzésre -  zárt borítékban -  a 
tárgyalás helye szerinti ügykezelőnek ad ja át. A tárgyalás 
befejezése után az iratot haladéktalanul vissza kell szállí
tani.
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235. Ha a tárgyalás helyén ügykezelés nem működik, a rende
ző szerv gondoskodik kihelyezett, ideiglenes je llegg el m ű
ködő ügykezelés létesítéséről.

236. A tárgyaláshoz szükséges titkos ira t a rendező szerv ré 
szére fu tár ú tján  is megküldhető. A borítékon fe l kell tün
tetn i „kiküldetés” vagy „értekezlet”, valam int hogy an
nak átvételére ki jogosult. A tárgyalást rendező szerv kö
teles gondoskodni az iratnak  a titokvédelem re vonatkozó 
szabályok szerinti őrzéséről.

237. A tárgyaláson történő ism ertetés, felhasználás esetén a 
résztvevőkről je len lé ti ívet kell vezetni, és figyelm üket 
fe l kell hívni a titok m egőrzésére. A je len lé ti ívet a tá r
gyalás után m ellékelni kell az irathoz és azzal együtt kell 
őrizni.

238. Ha a tárgyaláson állam titkot, illetve szolgálati titkot ta r
talm azó iratot készítenek, a titokvédelm i szabályok b etar
tásáról és az ira t biztonságos őrzéséről a rendező szerv 
köteles gondoskodni.

XII. FEJEZET

AZ IRAT HATÁRIDŐ-NYILVÁNTARTÁSBA ÉS IRATTÁRBA  
HELYEZÉSE

239. Az iratot határidő-nyilvántartásba, irattárba helyezni csak 
a kiadm ányozásra jogosult engedélyével szabad. Az en
gedélyt a szervnél maradó iraton  kell m egadni.

Az irat határidő-nyilvántartásba helyezése

240. Az ügykezelőnél kell határidő-nyilvántartásba helyezni azt 
az iratot, am ely végleges elintézése valam ilyen közbeeső 
intézkedés elvégzése után válik  lehetővé.

241. A határidőt az iktatókönyv „M egjegyzés” rovatába, a nap
tári nap m egjelölésével kell feltüntetn i.
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242. Az ügykezelő a határidőzésre átvett iratot köteles:
a) az egyéb iratoktól elkülönítve, a határidőként m egje

lölt naptári napok és az iktatószám  sorrend jében  elhe
lyezni vagy n y ilvántartani;

b) a határidő előtti napon -  am ennyiben időközben nem 
intézkedtek -  az iktatókönyvből történő kivezetés 
után az ügyintézőnek kiadni.

Az irat irattárba helyezése

243. Az ügykezelőnél kell ira ttárb a  helyezni a tudom ásul vett 
vagy véglegesen elintézett iratot.

244. Az iktatókönyv (iktatólap) m egfelelő rovatába fe l kell je 
gyezni az irattárba helyezés időpontját, titkos irat ese
tén lap ja in ak  darabszám át vagy a példány sorszám át -  
szükségnek m egfelelően -  az ira ttári tételszám ot, illetve 
a m egőrzési időt.
Ha az iratot véglegesen kiadták (Szabályzat: 86. pont), 
„V E ” je lzést kell alkalm azni. Az iktatókönyv „M egjegy
zés” rovatába fel kell tüntetni, hogy a „V E ” kiadás m ely 
szervhez történt (p l.: szem élyügyi, anyagi pü. okmány 
stb.). Az ügykezelő k ísérőiratot csak az ira tta l (m elléklet
tel) együtt helyezhet irattárba.

245. Az iratokat a szervnél k ialakíto tt iktatási rendszernek 
m egfelelően -  az iktatószám  emelkedő sorrend jében  vagy 
tárgykör (irattári tételszám ) szerint -  kell irattározni.

246. A betelt, lezárt könyveket, naplókat stb. az irattárba he
lyezett iratokkal együtt kell m egőrizni az ira ttá ri tervben 
m eghatározott időpontig.

247. Az ügykezelő a szervezeti egységek által leadott (belső 
használatra készített, dossziéban elhelyezett) titkos ira 
tok m eglétét -  átvétel előtt -  a tartalom jegyzék alapján 
köteles tételesen  ellenőrizni.

Az irattár működése

248. Az ira ttá ra t tűz, víz és külső behatolás ellen védetté kell 
tenni. Az irattár a jtó inak kulcsát az ügykezelő kezeli,
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a kulcsokat hivatalos idő után kulcstartó dobozban a szerv 
titkárságán vagy az ügyeletén kell őrizni. M unkaidőn k í
vül, m unkaszüneti napon az ira ttár helyiségét csak ha
lasztást nem  tűrő esetben (tűz, vízömlés) n y ith atják  fel.

249. Az irattárba a titkos és nem titkos iratot a 10- 350/1972. 
számú, a BM  szervek iratainak  védelm ével, selejtezésével 
és rendezésével kapcsolatos feladatokról szóló szabályzat 
előírásai szerint kell elhelyezni. (E szabályzatot a szervek 
az Ü gykezelési Szabályzat m ellékleteként kezeljék.)

250. Az ira ttárb a  helyezett ira t kiadását és visszaérkezését az 
iktatókönyvben (iktatólapon) je lezn i kell.

251. Az ira t k iadását külön füzetben kell nyilvántartani.

A füzet a következő rovatokat tartalm azza:

a kiadás napja, az irat iktatószám a, lap jainak  darabszáma, 
az átvevő szem ély neve és aláírása, a visszaérkezés idő
pontja. A kiadott iratok helyén, irathelyettesítő  lapot el
helyezni nem  szabad.

252. Az ügykezelő az irattárból iratot véglegesen csak az ille
tékes vezető írásbeli engedélye alap ján adhat ki.
Ez alól kivétel, ha az iratot más ik tatott irathoz csatolják.

253. A központi szervek a régebben irattározott iratok közül 
a nem selejtezhetőket a BM  Titkárság központi ira ttárá 
nak (a továbbiakban: Központi Irattár) ad ják  át.

254. A Központi Ira ttá r  az iratokat

a) eredeti alakjukban, hajtogatás nélkül, az egy ügyhöz 
tartozókat külön borítóívben elhelyezve;

b) a nyilvántartásaikkal együtt, az ira ttári tervben meg
határozott tételszám ok szerint csoportosítva, irattári 
jegyzék kíséretében

veszi át. (Az iratokról el kell távolítani az ö sszeg zésü k 
höz használt anyagokat. P l.: fém ből készült iratkapcsoló, 
zsineg.).
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255. A BM  központi szervek az általuk kiadott újságok, folyó
iratok és hirdetm ények egy példányát a Központi Ira ttár 
cím ére kötelesek m egküldeni.

256. A Központi Ira ttár iratot csak szolgálati jeg y  ellenében -  
m elyet az illetékes szerv vezetője láttam ozott és lebélyeg
zett -  ad ki.
Hasonlóan történ ik  a betekintés engedélyezése is.

Ha más szerv iratát kérik ki az irattárból (vagy abba k ér
nek betekintést), ehhez a leadó szerv vezető jének írásbeli 
engedélye szükséges.

257. A Központi Ira ttár a kiadásra kerülő iratot m inden eset
ben „Központi Ira ttá r” fe lira tú  bélyegzővel lá t ja  el. Ira t 
kiadása aláírás ellenében, az átvevővel közösen m egálla
pított határidőig történhet. A Központi Ira ttá r  iratot vég
legesen nem adhat ki, kivéve, ha azt más ik tatott irathoz 
csatolják. Ez esetben az érin te tt szerv ügykezelője írásban 
közölje, hogy az iratot m ely iktatószám hoz csatolja.

XIII. FEJEZET

AZ ÜGYKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS 
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A titkos irat feldolgozása, 
védelme számítástechnikai rendszerekben

258. A szám ítástechnikai e ljá rássa l,\ szám ítástechnikai rend
szeren feldolgozásra kerülő iratra, adatra az ezzel kapcso
latos ügykezelésre, valam int a szám ítástechnikai rendsze
ren történő adatfeldolgozás titokvédelm ére külön szabá
lyok vonatkoznak.

Oktató- és propagandafilmek, videofelvételek 
titokvédelme

259. Á llam titkot és szolgálati titkot tartalm azó belügyi oktató- 
és propagandafilm ek, v ideofelvételek alkalm azására, n y il-
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vántartására, felhasználására, ellenőrzésére más rendelke
zés vonatkozik.

A titok nyilvánosságra hozatala, 
külföldi szervvel, illetve személlyel való közlése, 

az irat külföldre vitele

260. A titok nyilvánosságra hozatalával külföldi szervvel, il
letve szem éllyel való közlésével és az iratok külföldre v i
telével kapcsolatos feladatokat a szabályzat 4. és 5. számú 
m elléklete tartalm azza.

Az ügyeleti szolgálat által átvett irat 
nyilvántartása

261. Az ügyeleti szolgálat az érkezett és keletkezett titkos és 
nem titkos iratot (küldem ényt) az ügyeleti naplóban ta r t
ja  nyilván. Ahol szükséges, az ügyeleti napló h elyett erre 
a célra átadókönyvet vagy iktatólapot lehet használni. E b
ben az esetben az irat (küldem ény) átadásának elism er
tetése az átadókönyvben, illetve az iktatólapon (a „Továb
b ítva” rovatban) történik.

A belügyminiszteri utasítások, belügyi rendelkezések, 
belügyi iránymutatások kezelése

262. A belügym iniszteri utasítás, belügyi rendelkezés, belügyi 
iránym utatás (a továbbiakban: rendelkezés) nyilván tartá
sa az ügykezelőnél iktatólapon (Szabályzat: 158. pont), a 
szervezeti egységeknél pedig tartalom jegyzéken történik. 
(Ez vonatkozik a Belügyi K özlönyben m egjelent -  a szerv 
m unkáját érintő -  rendelkezésre is.) Ebben az esetben a 
nyilvántartásba a rendelkezés számát, tárgyát és a köz
löny szám át kell bejegyezni.

263. A rendelkezést:

a) az ügykezelő vagy a szerv vezető je által m egbízott sze
m ély;
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b) a szerven belül egyes szervezeti egységeknél a vezető 
vagy az általa m egbízott személy

kezeli és őrzi.

264. A rendelkezés kezelőjének feladata:

a) a rendelkezés nyilvántartása, bem utatása a vezetőnek;

b) a rendelkezés kiadása, irattározása;

c) a határidők nyilvántartása;

d) a rendelkezésben történ t változások (módosítások, h a
tályon kívül helyezés stb.) nyilvántartása.

265. A rendelkezéseket gyűjtődossziéba helyezve kell kezelni 
és őrizni (szükség esetén dosszié h elyett iratfedő karton
lap vagy doboz használható.)

K ülön-külön gyűjtődossziéba kell helyezni:

a) a m iniszteri u tasításokat;

b) a m iniszteri parancsokat;

c) a m iniszteri intézkedéseket;

d) az állam titkári parancsokat;

e) az állam titkári intézkedéseket;

f) a m iniszterhelyettesi parancsokat;

g) a m iniszterhelyettesi intézkedéseket;

h) az együttes u tasításokat;

i) az együttes parancsokat;

j) az együttes intézkedéseket

k) a más szervtől (HM, ügyészség, m unkásőrség stb.) é r
kezett utasításokat, parancsokat, intézkedéseket;

l) az alsóbb szinten kiadott rendelkezéseket (a szükség
nek m egfelelő bontásban)

-  a parancsokat,

-  az intézkedéseket,
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-  a szabályzatokat;
-  az ügyrendeket;

m) a belügyi iránym utatásokat:
-  az irányelveket;
-  az elvi állásfoglalásokat,
-  a körleveleket,
-  a közlem ényeket,
-  a tájékoztatókat.

Azoknál a szerveknél (szervezeti egységeknél), ahol a fenti 
bontás nem  indokolt, ott ettől eltérő csoportosítás alkal
mazható.

266. A rendelkezés kezelője felelős a rendelkezések m egőrzé
séért. A betekin tésre nem jogosultak részére rendelkezést 
kiadni csak az illetékes vezető engedélyével szabad.

267. A dossziéba kerülő rendelkezésre -  vagy hozzá fűzött 
lapra -  m inden esetben fe l kell jegyezni az ism ertetés, 
tudom ásulvétel tényét, illetve a végrehajtás (feldolgozás) 
m ódjával kapcsolatban keletkezett iratot m ellékelni kell.

268. Szükség esetén a vezető elrendelheti, hogy a rendelkezés
gyű jtő kezelője külön -  szám és tárgy szerint -  nyilván
tartást vezessen azokról a rendelkezésekről, am elyeket 
más terü letrő l áthelyezett vagy ú jonnan fe lv ett beosztot
takkal ism ertetni kell.

269. A rendelkezéssel kapcsolatos végrehajtási tervet, esetleg 
m ódosítást, kiegészítést az alaprendelkezéshez kell csatol
ni, és a változást a rendelkezésen és a nyilvántartásban 
jelezn i kell. (Szükség esetén a nyilvántartásban fel lehet 
tüntetni a rendelkezés végrehajtásához kiadott segédanya
gokat.)

270. Ha a rendelkezést hatályon kívül helyezik:

a) a szervnél kiosztott valam ennyi példányt be kell vonni;

b) a rendelkezésen és a nyilvántartásban fe l kell tüntetni 
a hatályon kívül helyezés időpontját és a vonatkozó 
rendelkezés számát.
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A hatályon kívül helyezett rendelkezést a T Ü K  felügyelő 
írásos rendelkezése a lap ján  az ügykezelő összegyűjti, -  
am ennyiben a kiadó szerv m ásként nem rendelkezik - , és 
az ira ttári tervben m eghatározott m egőrzési idő le já rta  
után bizottság bevonásával selejtezi.

271. A szerv m unkáját érintő egyéb rendelkezésekkel (törvé
nyek, törvényerejű  rendeletek stb.) kapcsolatos változáso
kat -  a rendelkezésekre vonatkozó 269. és 270. pontokban 
foglaltakhoz hasonlóan -  jelezn i kell.

A kiadott rendelkezések felülvizsgálatát, rendezését az ér
vényben lévő „Hatályos m iniszteri utasítások, belügyi ren 
delkezések, belügyi iránym utatások cím gyűjtem énye” alap
ján  kell végezni.

A tananyag kezelése

272. Az ügykezelő által kiadott tananyagok nyilvántartása a 
Szabályzat 141. pontja szerint történik. Ahol a tananya
got nem az ügykezelő ad ja  ki, a nyilvántartáshoz külön 
kiadási füzetet kell használni. Ilyenkor az ügykezelő a 
tananyagot átm enőnaplóban nyilvántartva ad ja  át a m eg
bízottnak, aki gondoskodik a kiadási füzetben történő n y il
vántartásról. A kísérő iratokat a tananyag kezelője külön 
dossziéban őrzi.

273. Ahol a tananyag példányai több alkalom m al kerülnek k i
adásra, ott az átadáshoz kartont is lehet használni.

Minden példány részére külön kartont kell k iállítani a kö
vetkező adatokkal: felső részért a nyilvántartási szám, a 
tárgy és a példány sorszáma, a la tta : a kiadás ideje, az á t
vevő aláírása és a visszaadás ideje.

A Belügyi Közlöny kezelése

274. A Belügyi Közlönyt a BM  állom ányába nem  tartozó sze
m élyeknek használatra átadni csak vezetői engedéllyel 
szabad. M unkaidőn kívül íróasztalban vagy szekrényben 
elzárva kell tartani.
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275. A Belügyi Közlöny kezelő jét a vezető je lö li ki. A Belügyi 
Közlönyt évfolyam onként, sorszám  szerint kell összegyűj
teni, és szükség esetén szervenként egy sorozatot be kell 
köttetni.

Katonai térképek kezelése

276. A katonai térkép ek kezelésével kapcsolatos rendelkezése
ket a szabályzat 6. számú m elléklete tartalm azza.

A nyílt parancs kezelése

277. A BM  szerv m eghatározott felad atta l (ellenőrzéssel) m eg
bízott tag ja  részére -  szükség esetén -  a szerv vezetője 
aláírásával e llátott nyílt parancsot ad ki.

278. H alaszthatatlan esetekben, konkrét ügy kivizsgálása cél
jából az ügyelet vezetője is jogosult nyílt parancsot adni, 
am it a vizsgálat befejezése után az ügyeletnek kell vissza
adni.

279. A nyílt parancsokat sorszámmal kell ellátni. (A nyílt pa
rancs 50 vagy 100 szelvényes tömbökben, ellenőrző tő
szelvénnyel nyom dai úton is elkészíthető.)

280. A nyílt parancs kiadásáról, visszavételéről és m egsem m isí
téséről nyilvántartást kell vezetni (külön füzetben vagy 
a tőszelvényen.)

281. A nyílt parancsot érvényességi id ejének  le já rtáv a l hasz
nálójától be kell vonni.

282. A nyílt parancs elvesztése esetén -  jegyzőkönyv fe lvéte
le m ellett -  az elvesztés körülm ényeit ki kell vizsgálni, 
és annak eredm ényétől függően az elkövetővel szemben 
fegyelm i felelősségre vonást kell alkalm azni.

Az irat másoló- vagy sokszorosítógéppel 
történő készítése

283. Az irat másolását, sokszorosítását (a továbbiakban: sokszo
rosítás) a készítő szerv (szervezeti egység) vezető je enge
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délyezi. Az engedély m egadása „Ügykezelő” feliratú  bé
lyegzővel ellátott szolgálati jegyen  történik. Egyes ira tfa j
tákra vonatkozóan az esetenkénti engedély h ely ett állandó 
vagy m eghatározott időre szóló engedély is adható.
Az iratot készítő szerv (szervezeti egység) vezető je szük
ség esetén elrendelheti, hogy egyes állam titkot tartalm a
zó iratok sokszorosítása csak m egbízottja je len létében  tö r
tén jék .

A m ásoló- és sokszorosító iroda a készített iratokról nyil
v ántartást vezet. (Az iratokat -  a selejtpapírokkal, elhasz
nált stencilekkel stb. együtt -  átvétel elism ertetésével 
ad ja át.)

A sokszorosított iratok példányai sorszám ozásáról és el
osztásuk nyilvántartásáról az iratot készítő ügyintéző kö
teles gondoskodni.

284. A m ásoló- és sokszorosítógéppel rendelkező szerveknél a 
sokszorosítás az alábbiak szerint történ ik :

a) a gépek az ügykezelő vagy a szerv vezetője által meg
bízott szervezeti egység vezetőjének felügyelete alatt 
állnak;

b) az iratok sokszorosítását csak a szerv vezető je által k i
je lö lt beosztottak végezhetik. A sokszorosítással meg
bízott személy a sokszorosításról nyilvántartókönyvet 
köteles vezetni, am elybe be kell jegyezni a sokszorosí
tott irat nyilvántartási (iktató) szám át vagy tárgyát, 
lap jainak  darabszám át, a sokszorosított példányok szá
mát, az átvétel időpontját és az átvevő a láírását;

c) a gépeket úgy kell őrizni, elhelyezni, hogy ahhoz il
letéktelen  szem élyek ne férhessenek. H a  a gép nem az 
ügykezelő helyiségében van elhelyezve, a helyiség a j
ta já t  biztonsági zárral kell ellátni. A helyiség kulcsát 
h ivatali idő után kulcstartó dobozban az ügyeletén kell 
tartani.

285. A sokszorosítással kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a 
BM  T itkárság  vezetője külön szabályozza.

286. A m ásoló- és sokszorosítógéppel rendelkező szervek v e
zetői a 283. -  285. pontokban foglaltak figyelem bevételé-
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vel szabályozzák szervük terü letén  a sokszorosítás rend
jé t.

A nyomdai kiadvány készítése

287. A kiadványt a szerv vezetőjének engedélyével, nyomdai 
úton is el lehet készíttetni.

A „Szigorúan titk o s!” és a „T itk os” m inősítésű kiadványt 
a Belügym inisztérium  nyom dája készíti el.

288. A nem titkos kiadványt más nyomdában is el lehet ké
szíttetni. A nyom dával kötött szerződésben azonban rög
zíteni kell a kiadvány készítésével kapcsolatos feladato
kat (kézirat, korrektúra visszaadása, selejtanyagok m eg
sem m isítése stb.). A kiadványokból a nyomda nem  ta rt
hat vissza, más szervnek nem  adhat át, köteles valam eny- 
nyi példányt a m egrendelő BM  szervnek megküldeni.

289. A korrektúrán  bárm ilyen változtatásra csak a kéziratot 
jóváhagyó vezető jogosult engedélyt adni.

A munkafüzet használata

290. A szervek m unkájára vonatkozó titkos adatok fe ljegyzé
séhez (értekezlet, továbbképzés, ellenőrzés stb.) az ügy
kezelő á lta l h itelesített és n yilvántartott m unkafüzetet 
kell használni.

291. Iskolákon, tanfolyam okon a foglalkozás titkos anyagának 
feljegyzésére a hallgatóknak m unkafüzetet kell kiadni. 
Ezt a füzetet további használatra titkos anyagként az is
kola parancsnokának engedélyével el lehet küldeni ahhoz 
a szervhez, ahová a hallgató távozott. A szervek ügykeze
lőinek az ilyen füzetet nyilvántartásba kell venniük.

292. Az ügyintézők külső m unkára üres, nem h itelesített füze
tet vihetnek m agukkal. A lapokat a fe ljegyzett adatok fe l
dolgozása után kötelesek m egsem m isíteni.

-  64 -

ÁBTL - 4.2 -1 0  - 21/3/1988 /65



A bélyegzőkkel kapcsolatos rendelkezések

293. A szervek csak a hivatalos szövegű és form ájú  bélyegző
ket jogosultak használni.

294. A szerv elnevezését tartalm azó kör-, valam int az ún. f e j
bélyegzőt, továbbá az iktatóbélyegzőt és a lem ezszekré
nyekhez használt negatív pecsétnyom ót a BM  T itkárság
tól kell m egrendelni.
Ilyen bélyegzőt polgári vállalatokkal készíttetni tilos. A 
bélyegzők k icserélését írásban kell kérni, és csatolni kell 
a lenyom atát is. A m ennyiben a bélyegző szövege olvas
hatatlan, a bélyegző eredeti szövegét a lenyom at alá kell 
írni.
Új kör-, illetve fejbélyegzőt a szerv vezetője által előírt in
dokolás alap ján lehet igényelni.
A régi bélyegzőt az ú j bélyegző m egérkezése után a BM  
Titkárságnak vissza kell küldeni.

295. A bélyegzőket, a pecsétnyom ókat nyilvántartólapokon az 
ügykezelő ta r t ja  nyilván.
A bélyegzők nyilvántartását úgy kell vezetni, hogy abból 
bárm ikor m egállapítható legyen, hogy a bélyegzőt meg
határozott időszakban ki használta.

296. Gum i- vagy szárazbélyegzőt szolgálati igazolványok, sze
m élyzeti okiratok, szem élyi igazolványok, gép járm űveze
tői igazolványok, útlevelek kiállításához; negatív  fém bé
lyegzőt érték, tárgy, bűn jelek  csom agolásának viaszpecsét
tel történő lezárásához kell használni.

\297. Cím eres körbélyegzőt a szerv ügykörébe tartozó hivatalos 
kiadm ányokra, a kiadm ányozási jogkörrel rendelkezők sa
já t  kezű aláírásához, illetve a kiadm ányok (másolatok) hite
lesítéséhez, valam int -  ha erre  a célra más bélyegző nincs 
-  a küldem ények lezárásához és átvételéhez szabad hasz
nálni.
Szerven belüli levelezéshez (jelentések, szolgálati jegyek 
stb.) nem kell cím eres körbélyegzőt használni.

298. Tilos üres lapokat, ki nem töltött nyom tatványokat kör
vagy szárazbélyegzővel ellátni, illetve a kiadm ányt hitele
síteni, ha azt a kiadmányozó m ég nem írta  alá.
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299. A bélyegző (pecsétnyomó) használója felelős a bélyegző 
rendeltetésszerű használatáért, biztonságos őrzéséért.

Ezért a bélyegzőt

a) csak a hivatali m unkával kapcsolatban használhatják ;

b) hivatalos idő befejezése után, illetve a hivatali helyiség
ből való távozáskor köteles elzárni (kivételt képeznek a 
pecsétnyom ók és a külső m unka alkalm ával használt 
bélyegzők);

c) m ásnak csak az ügykezelőnél történt előzetes átírás után 
ad hatja  át;

d) áthelyezés, leszerelés stb. esetén köteles az ügykezelőnek 
visszaadni;

e) ha elvesztette vagy valam i oknál fogva eltűnt, vezető
jén ek  azonnal je len ten i köteles. (A körbélyegző eltű
nése esetén követendő eljárást a szabályzat 21. pontja 
tartalm azza.)

300. A pecsétnyom ót a használó szem ély köteles m agánál ta r
tani.

Az irat átadása munkakörátadás esetén

301. Azt a dolgozót, aki -  m unkaviszonyának megszűnése, 
m unkakörének m egváltozása m iatt vagy egyéb okból -  
iratokat nem tarth at m agánál, a részére korábban kiadott 
iratokkal el kell szám oltatni.

Az iratok at és egyéb anyagokat a vezető által m egbízott 
szem élynek jegyzőkönyvileg kell átadni. A jegyzőkönyvet 
egy példányban kell elkészíteni, és ha a vezető aláírta, 
az ügykezelőnél irattárba kell helyezni.

Az iratok átadása (átvétele) az ügykezelő bevonásával tör
ténik. A kiadott iratok, könyvek (segédeszközök), bélyeg
zők, pecsétnyom ók m eglétét, az esetleges hiányokat, az át
adás m egtörténtét az ügykezelő köteles ellenőrizni és a 
jegyzőkönyvben aláírásával igazolni. A jegyzőkönyvnek -  
a felvételre kötelezően előírt adatokon kívül -  tartalm az
nia k ell: az iratok, könyvek (segédeszközök), bélyegzők, 
pecsétnyom ók m egnevezését, ik tató - és nyilvántartási szá
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mát, tartalom jegyzéken n yilvántartott iratok esetén az 
iratok sorszám át, a lehetőséghez m érten szám tól-szám ig. 
Ha a könyvek, naplók, füzetek és a huzam osabb időre k i
adott ik tatott iratok átadásának elism ertetése az ügyke
zelő nyilvántartásában (Szabályzat: 107. és 167. pont) tör
ténik, akkor ezeket az anyagokat a jegyzőkönyvben nem 
kell tételesen  felsorolni.

A vezető -  szükség esetén -  elrendelheti az átadásra ke
rülő egyéb ira tfa jtá k  (közlönyök, nyilvántartások stb.) 
jegyzőkönyvbe történő felvételét.

302. Az ügykezelő m unkakörének átadásánál a szerv vezetőjé
nek vagy a T Ü K  felügyelőnek is je len  kell lennie.

Az átadás során az irattárba helyezett titkos iratok at egy 
évre visszam enőleg tételesen, a többi ira ttári anyagot szú
rópróbaszerűen kell ellenőrizni. A könyvek (segédeszkö
zök), bélyegzők, pecsétnyom ók átadását a nyilvántartásba 
kell bejegyezni. Az átadásról (átvételről) egy példányban 
jegyzőkönyvet kell felvenni, és ha a szerv vezető je alá
írta, az ügykezelőnél ira ttárb a  kell helyezni.

A megszűnt szervek iratainak kezelése

303. A szervek m egszűnése esetén az el nem  intézett, illetőleg 
a fo lyam atban levő ügyek ira ta it jegyzék k íséretében  (a 
lehetőséghez m érten szám tól-szám ig felsorolva) át kell 
adni a jogutód szervnek. Az átadott iratokat a jogutód 
szerv iktatókönyvébe be kell iktatni.

304. A megszűnt szerv iratait az érvényben levő szabályok sze
rin t kell őrizni, illetve selejtezn i. A nem  selejtezhető ira 
tokat külön kell választani és a jogutód szervnek vagy az 
illetékes felsőbb szervnek -  ezek hiánya esetén a Köz
ponti Ira ttárn ak  -  kell átadni.

Az irat őrzése, lemezszekrények használata

305. Az iratokat úgy kell kezelni és őrizni, hogy azokba ille
téktelenek ne tekinthessenek be.
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306. A titkos iratokat és m indazokat az anyagokat, am elyekről 
a titkos adatok leolvashatók (használt indigók stb.) lem ez- 
szekrényben kell őrizni. A beosztottak által kezelt iratot 
a szükségnek m egfelelő módon elkülönítve, külön lem ez- 
szekrényben kell tartani. A helyiség elhagyásakor a titkos 
iratot lem ezszekrénybe kell elzárni.

307. Ha a beosztottnak nincs lem ezszekrénye, akkor a hivatalos 
idő befejezésekor a titkos ira ta it köteles átadni a vezető
jén ek  vagy az ügykezelőnek.

308. Azokban a helyiségekben -  m unkaszobákban - , ahol na
gyobb m ennyiségben tárolnak titkos iratot (p l.: ira ttári 
anyagokat, különböző nyilvántartásokat) a lem ezszekré
nyek használatától el lehet tekinteni, ha a helyiség külső 
behatolás ellen  biztosítva van. (A helyiség a jta já ra  biz
tonsági zárat vagy lakatot kell felszerelni. Ha a helyiség 
nem folyosóra nyílik, a jta já t  lágyviasszal kell lepecsétel
ni.) A helyiség a jta já n a k  kulcsát a lem ezszekrény-kulcsok
kal azonos módon kell kezelni. Ez esetben szigorúbb tűz
védelm i követelm ényeket kell m eghatározni.

309. Azokban a helyiségekben, ahol állandóan tartózkodnak, 
m ellőzni lehet a lem ezszekrények használatát és a titkos 
iratokat biztonsági zárral ellátott faszekrényekben lehet 
tárolni. A faszekrényeket a szükségnek m egfelelően a le
m ezszekrényekhez hasonló lágyviasszal kell lepecsételni.

310. A nem  titkos iratokat zárható helyen (faszekrény, íróasz
ta l stb.) kell tárolni. Ha azonban a nem titkos iratok ke
zelésére és tárolására szolgáló helyiség bejárati a jta já ra  
biztonsági zárat szereltek fel, az iratok állványzaton is 
tárolhatók.

A lemezszekrénykulcsok kezelése

311. A lem ezszekrény használója épületen belül m agánál ta rt
h a tja  a szekrény kulcsát. Az épületből való távozáskor a 
szekrénykulcsot (lepecsételt kulcstartó dobozban) a szer
vezeti egység titkárságán vagy a szerv ügyeletén kell le
adni.
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312. Hivatalos idő után a lem ezszekrényeket be kell zárni, és 
am ennyiben más biztonsági berendezést nem szereltek fel, 
lágyviasszal, fém ből készült eszköz (falakat) felhasználá
sával le kell pecsételni.

313. A lem ezszekrény lezárásához használt, fém ből készült esz
közt (falakatot) és a kulcstartó dobozt úgy kell a negatív 
pecsétnyom óval lepecsételni, hogy a pecsétnyom ó száma 
jó l olvasható legyen. A külön kulccsal zárható dobozt nem 
kell lepecsételni.

314. A dobozok oldalán fe l kell tüntetn i a doboz sorszám át (a 
dobozokat 1-től kezdődően sorszámozni kell), fedelén pe
dig a doboz átvételére jogosult szem élyek nevét, és pe
csétnyom ójuk számát.

315. A kulcstartó doboz átvétele a nyilvántartókönyvben -  az 
időpont és a dobozszám m egjelölésével -  a láírás ellené
ben történik.

316. A szekrény másodpéldány kulcsát leragasztott borítékban 
az ügykezelő szekrényében kell őrizni.

317. Kulcs eltűnése esetén a zárat át kell a lak íttatn i. 

A lemezszekrény felnyitása

318. A kulcstartó dobozt és a lem ezszekrényt csak a használó
ja  n y ith atja  fel. Halasztást nem tűrő esetben a kulcstartó 
dobozt és a szekrényt az illetékes vezető á lta l m egbízott 
szem élyek is (legalább két fő) fe lny ithatják .

A felnyitásról jegyzőkönyvet kell felvenni, am elyet a szek
rény használójának kell átadni. A jegyzőkönyv tarta l
mazza :

a) a vezető nevét, akinek az utasítására a kulcstartó do
bozt és a szekrényt fe lny ito tták ;

b) a pecsétnyom ó számát, am ivel a kulcstartó doboz és a 
szekrény le volt pecsételve;

c) a k ivett iratok, tárgyak felsorolását;
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d) a szekrény és a kulcstartó doboz ism ételt lezárásához 
használt pecsétnyom ó számát.

319. Az ügykezelő lem ezszekrénye -  távollétében -  csak a 
szerv vezető je vagy a T ÜK  felügyelő engedélyével n y it
ható fel.

320. A vezető lem ezszekrénye -  távolléte alatt -  csak a fe l
sőbb szolgálati elöljáró utasítására nyitható fel.

321. A szerv vezető je -  szükség esetén -  az egyes, fontos 
ira tfa jtá k ra  vonatkozóan (a szabályzat: 305- 320. p on tjai
ban foglaltaktól eltérő) szigorúbb őrzést rendelhet el.

Az irat selejtezése és a selejtpapírok 
megsemmisítése

322. Az iratok sele jtezését a 10- 350/1972. számú, a BM  szervek 
iratainak  védelm ével, se le jtezésével és rendezésével kap
csolatos feladatokról szóló szabályzat előírásai szerint kell 
végrehajtan i. Ik tatott és tartalom jegyzékben nyilvántar
tott iratokat csak a szabályzatban foglaltak szerint szabad 
selejtezni. Ezeket az iratokat más módon m egsem m isíteni 
vagy használhatatlanná tenni tilos.

323. Azokat a sa já t használatra készített titkos iratoknak a 
m egsem m isítését, am elyek csak az átadókönyvben vannak 
nyilvántartva, az irat készítő je „ügyintézője” és az ügy
kezelő vagy a szervezeti egység vezetője az átadókönyvbe 
jegyzi be.

324. A selejtpapírok (felesleges fogalm azványok, jav íto tt, el
rontott példányok, feljegyzések, elhasznált stencilek  stb.) 
m egsem m isítéséért az iratot készítő ügyintéző felelős. A 
titkos sele jtp ap írokat m egsem m isítésükig lem ezszekrény
ben kell tartani.

325. A szervekre, m unkájukra utaló adatokat tartalm azó se le jt
papírokat (elhasznált borítékok, indigók stb.) tilos papi- 
kosárba helyezni.
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326. A selejtpapírokat a BM  épületeiben elhelyezett papírzúzó
gépen kell m egsem m isíteni. A papírzúzás a szerv m eg
b ízottjának jelen létében  történik . A M ÉH -nek csak zúzott 
állapotban szabad sele jtp ap írt átadni.

327. Elhasznált indigókat, stencileket, további felhasználásra 
nem kerülő karbon-, m agnetofon és videoszalagokat az 
épületgondnokság által k ije lö lt kályhában (kazánban) kell 
elégetni. A kályha (kazán) füstkivezető csövében dróthálót 
kell elhelyezni.

Az ügykezeléssel kapcsolatos munka ellenőrzése

328. Az ügykezelés központi szervezését, szakirányítását és fe l
ügyeleti ellenőrzését a BM  T itkárság végzi.

329. Az iratok nyilvántartására és kezelésére, valam int az ál
lam titok, illetve a szolgálati titok védelm ére vonatkozó 
szabályok m egtartásának ellenőrzésére jogosultak:

a szerv dolgozói közül:
a) a szerv vezető je;

b) a T Ü K  felügyelő;

c) a szerv ügykezelője;

d) a szerv vezetője által írásban felhatalm azott szem ély;

e) a helyi szakirányítást ellátó szerv vezetője, illetőleg az
általa írásban felhatalm azott személy.

más szerv részéről:

f) a központi szakirányítást ellátó szerv vezető je által 
írásban felhatalm azott szem ély;

g) a T Ü K  felügyelő.

330. A felsőbb szervek az irányításuk alá tartozó szerveknél 
fo lytatott ellenőrzéseik során az ügykezeléssel összefüggő 
egyes feladatokat is kötelesek ellenőrizni. A súlyosabb 
m ulasztásokról és szabálytalanságokról a BM  Titkárság
nak je len té st kell tenni.

331. Az ellenőrzés során m egállapított hiányosságok megszün
tetéséről a szerv vezetője köteles gondoskodni.
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332. Az ügykezelő köteles:

a) folyam atosan ellenőrizni a szabályzatban foglaltak be
tartását. Az ellenőrzés során tapasztalt rendellenessé
geket közvetlen vezetőjének je len tse ;

b) m inden hónap 5-ig írásban je len ten i vezető jének -  
szám, tárgy, ügyintéző neve szerint -  az egy hónapnál 
hosszabb idő óta kintlevő, elintézetlen és az irattárból 
k iv itt iratokat. K ivételt képeznek a véglegesen vagy a 
hosszabb elintézési határidőt igénylő ügyek -  pl.: épít
kezések, technikai eszközfejlesztések stb. -  ügyekben 
kiadott iratok.

333. A szerv T Ü K  felügyelője, illetőleg a szervezeti egységek 
vezetői kötelesek ellenőrizni az iratok  készítésének, n yil
v ántartásának és kezelésének ren d jét, a határidők n yil
vántartását, s általában az előírt rendelkezések v ég reh a j
tását. Az ellenőrzéssel kapcsolatos észrevételeket és utasí
tásokat az átadókönyv (m unkakönyv) soron következő ro
vatába kell bejegyezni.

334. A vezetők m egbízottjai havonta kötelesek je len ten i köz
vetlen  vezetőiknek, m elyik iratot nem  kapták még vissza 
(az „S. k. felbontásra” jelzéssel érkezetteket is).

335. Az ügykezelést m inden év első negyedévében a szerv ve
zetője által k ijelö lt, legalább két főből álló, T ÜK  felügyelő 
vagy a szerv ügykezelője által irán yított bizottságnak kell 
ellenőriznie.

Az ellenőrzés k iter jed :

a) az ügykezelés szabályainak ism eretére;
b) a titkos iratok készítésének, nyilvántartásának, m inő

sítésének, kezelésének, őrzésének és továbbításának 
ren d jére ;

c) az ügyek elintézésére;

d) az iratok m eglétére.

Az iratok m eglétének tételes ellenőrzése k iter jed :

-  az ügykezelő által ik tatott és a kiadási füzetben nyil
vántartott titkos és nem titkos iratok közül az előző év
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ben érkezettekre, a vezetőknél és beosztottaknál le 
vőkre;
függetlenül attól, hogy m ikor adták ki (esetleg évekkel 
korábban);

-  a vezetőknél és a beosztottaknál levő sa já t használatra 
készített, dossziéban őrzött, tartalom jegyzéken nyil

vántartott titkos iratok ra ;
-  a főnyilvántartásban szereplő anyagokra (könyvekre, 

dossziékra stb.);
-  bélyegzőkre, pecsétnyom ókra.

Az iratok tételes ellenőrzése az iktatókönyv (iktatólap), a 
kiadási füzet és a huzam osabb ideig kint m aradó iratok 
nyilvántartása alap ján történik.
A m ennyiben az ügyintéző az irat m eglétének ellenőrzé
sénél nincs je len  és az iratot a lem ezszekrényből kell k i
venni, a szabályzat 318- 320. pontjaiban foglaltak szerint 
kell e ljárn i.

336. A bizottság az ellenőrzés eredm ényéről jegyzőkönyvet ké
szít. Ez tartalm azza a hiányosságokat, irath iány esetén az 
irat iktatószám át, tárgyát, példány- vagy lapszám át, va
lam int a felelős személy nevét, rendfokozatát és beosztá
sát. A jegyzőkönyvet a szerv vezetője láttam ozza és fe l
tünteti a hiányosságok m egszüntetésére és m ulasztást el
követők felelősségre vonására tett intézkedéseket.
A jegyzőkönyvet m inden év m árcius 31-ig a szerv veze
tő je  a BM  Titkárság vezető jének kü ld je meg.

337. A tételes ellenőrzés után az iktatókönyvben (iktatólapon) 
és a kiadási füzetben szerepelnie kell annak, hogy az ira t 
hol található (p l.: irattárban , véglegesen m egküldték, vagy 
még nem érkezett vissza). Az ügykezelő az elintézés a la tt 
álló ügyeket feljegyzi, és visszaérkezésüket ellenőrzi. (Ha 
az ira t továbbra is kintm arad, a szabályzat 167. pontjában 
foglaltak szerint kell eljárn i.).

338. A szerv vezetője esetenként éberségi ellenőrzést rendel
het el az irányítása alá tartozó területen, munkaidő után. 
Az ellenőrzés két szem ély (az egyik lehetőleg ügykezelő 
legyen) együttes je len létében  történhet.
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Éberségi ellenőrzés végrehajtására -  a szerv vezetője 
m egbízottjának jelen létében  -  a felügyeleti ellenőrzést 
végzők is jogosultak.

Az ellenőrzés k iter jed h et:

a) a titkos és nem titkos iratok biztonságos őrzésére;

b) a lem ezszekrény lezárására és lepecsételésére;

c) a használt indigók és a hivatalos m unkával kapcsolatos 
papírhulladékok biztonságos elzárására;

d) az általános rendre.

Az ellenőrzést végzők a nyitott vagy sorozatkulccsal n y it
ható íróasztalokba, szekrényekbe is jogosultak betekin 
teni.
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K I V O N A T

A z á lla m tito k  és a  s z o lg á la ti t ito k ró l szóló, 
a  M a g y a r N é p k ö z tá rsa sá g  E ln ö k i T a n á c s á n a k  

1987. é v i 5. szám ú  tö r v é n y e r e jű  re n d e le té b ő l

A z á lla m tito k

3. § (1) Államtitok az az adat, amelynek illetéktelen személy tudo
mására jutása veszélyezteti a Magyar Népköztársaság biztonságát, vagy 
más fontos politikai, gazdasági, illetőleg honvédelmi érdekét, és

a) e törvényerejű rendelet vagy más jogszabály, illetve

b) az Országgyűlés elnöke, a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná
csának elnöke, a Minisztertanács elnöke, elnökhelyettese vagy tagja, a 
Legfelsőbb Bíróság elnöke, a legfőbb ügyész, országos hatáskörű szerv 
vezetője, társadalmi szervezet országos központjának vezetője, illetve 
szövetkezet országos érdekképviseleti szervének vezetője által meghatá
rozott, államtitoknak tekintendő adatok körére (államtitokkor) tartozik.

(2) Államtitok különösen

a) a Magyar Népköztársaság védelmének, biztonságának szervezésére 
vonatkozó adat, a háború vagy az állam biztonságát súlyosan fenyegető 
veszély esetére vonatkozó országos rendelkezések és tervek, valamint a 
népgazdaság honvédelmi felkészítésével kapcsolatos tervek és dokumen
tációk ;

b) a Magyar Népköztársaság védelmét és biztonságát szolgáló straté
giai készletekre, a hadiipari termelésre, az új haditechnikai eszközökkel 
kapcsolatos kutatásra, kísérletre, honvédelmi szempontból kiemelkedő 
jelentőségű találmányra, gyártmányra, védelmi beruházásra vonatkozó 
adat;

c) a fegyveres erők és a fegyveres testületek központi és alárendelt 
szerveinek szervezetére, elhelyezésére, létszámára, parancsnoki állomá
nyára, hadfelszerelésre, védelmi berendezéseire, működésére, harcértéké
re, erkölcsi-politikai állapotára, hadrafoghatóságára, mozgósítási és had
műveleti terveire vonatkozó országos adat, illetve országos szintű döntés;

d) az állami szervek különleges hírközlő berendezésére és informá
ció-védelmi eszközeire vonatkozó adat;
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e) a Magyar Népköztársaság által más állammal, kormánnyal, nem
zetközi szervezettel folytatott tárgyalásának a felek által államtitoknak 
minősített adatai;

f) más állam vagy nemzetközi szervezet által államtitoknak minősí
tett és a Magyar Népköztársaság vagy valamely szerve rendelkezésére 
bocsátott adat;

g) a Magyar Népköztársaság védelmi helyzetével, illetve képességé
vel összefüggő adat;

h) a honvédelmi miniszter által meghatározott térkép, légifénykép, 
valamint a Központi Földtani Hivatal elnöke által meghatározott gravi
metriai adat.

A szolgálati titok

4. § (1) Szolgálati titok az állami szervre -  ide nem értve a gazda
sági tevékenységet folytató belföldi jogi személyt (a továbbiakban: gaz
dasági szervezet) - , a társadalmi szervezetre, a szövetkezetek országos 
érdekképviseleti szervére vonatkozó olyan adat, amelynek illetéktelen 
személy tudomására jutása az állami szerv, a társadalmi szervezet, a 
szövetkezetek országos érdekképviseleti szerve működésének rendjét 
vagy biztonságát veszélyezteti, és az állami szerv, a társadalmi szervezet, 
a szövetkezetek országos érdekképviseleti szervének vezetője szolgálati 
titok körébe tartozó adatnak (szolgálati titokkör) nyilvánítja.

(2) Szolgálati titok a más állam vagy nemzetközi szervezet által an
nak minősített, és a Magyar Népköztársaság vagy valamely szerve ren
delkezésére bocsátott adat is.
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K I V O N A T

A BÜ N TETŐ  TÖ RV ÉN YK Ö N YV RŐ L SZÓLÓ  
1978. ÉVI IV. TÖ RV ÉN YBŐ L

III. CÍM

AZ Á LLA M TITO K  ÉS SZO LG Á LA TI TITO K M EG SÉRTÉSE, 
Á LLA M T IT O K SÉR T ÉS

221. § (1) Aki

a) az állam titkot jogosulatlanul m egszerzi,

b) a tudom ására, illetőleg a birtokába jutott állam titkot jogtalanul 
felhasználja, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé vagy illetékes 
személy részére hozzáférhetetlenné teszi, bűntettet követ el, és egy évtől 
öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

(2) A büntetés

a) K ét évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az állam titok
sértést különösen fontos állam titokra, vagy súlyos h átrán yt okozva köve
tik el.

b) Öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha az állam titok  
illetéktelen külföldi személy részére válik  hozzáférhetővé.

(3) Aki az állam titoksértést gondatlanságból követi el, vétség m iatt 
egy évig, a (2) bekezdés eseteiben, az ott írt megkülönböztetés szerint, 
két évig, illetőleg öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(4) Aki a (2) bekezdésben m eghatározott állam titoksértésre irányuló  
előkészületet követ el, az ott írt megkülönböztetés szerint bűntett m iatt 
három  évig, illetőleg öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

SZO LG Á LA TI TIT O K SÉR T ÉS

222. § (1) Aki

a) a szolgálati titkot jogosulatlanul megszerzi,
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b) a tudomására, illetőleg a birtokába jutotl szolgálati titkot jogosu
latlanul felhasználja, vagy illetéktelen személy részére hozzáférhetővé 
teszi, vétséget követ el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, javító
nevelő munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

(2) A  büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, 
ha a bűncselekmény súlyos hátrányt okoz.

(3) A büntetés

a) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény 
következtében a szolgálati titok,

b) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény 
következtében a katonai szolgálati titok illetéktelen külföldi személy ré
szére hozzáférhetővé válik.

ÁLLAMTITOKSÉRTÉS FELJELENTÉSÉNEK ELMULASZTÁSA

223. § (1) Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy

a) államtitoksértés elkövetése készül,

b) még le nem leplezett szándékos államtitoksértést követtek el, és 
erről a hatóságnak -  mihelyt teheti -  nem tesz jelentést, vétséget kö
vet el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, javító-nevelő munkával 
vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja alapján az elkövető hozzátartozója nem 
büntethető.

K I V O N A T

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL SZÓLÓ 1968. ÉVI I. TÖRVÉNYBŐL 

T ito k v é d e lm i s z a b á ly s é r té s

88/A. § (1) Aki

a) államtitkot vagy -  külföldön -  szolgálati titkot tartalmazó iratot 
a feladatának ellátása során jogszabályellenes módon készít, sokszorosít, 
minősít, nyilvántart, kezel, tárol, vagy őriz,

b) az államtitkot tartalmazó iratba való betekintésre jogosultak kije
lölésére és nyilvántartására vonatkozó szabályokat megszegi,
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c) az államtitkot tartalmazó irat hiányával kapcsolatos bejelentési 
kötelezettségének nem vagy késedelmesen tesz eleget,

d) az államtitoknak vagy szolgálati titoknak minősített iratok őrzé
sének és kezelésének jogszabályban előírt ellenőrzésre vonatkozó köteles
ségét megszegi,

e) jogszerűen jutott államtitok, illetve szolgálati titok birtokába, és 
megkísérli azt jogszabályellenes módon külföldre vinni, a jogszabályok
nak megfelelően külföldre vitt vagy ott készített államtitkot, illetőleg 
szolgálati titkot tartalmazó iratot onnan visszahozni vagy behozni,

f) szolgálati titkot tartalmazó iratot gondatlanságból jogosulatlanul 
felhasznál, elvesz, továbbít vagy illetéktelen személy részére hozzáférhe
tővé tesz

T ÍZ E Z E R  F O R IN T IG  T E R JE D Ő  P É N Z B ÍR S Á G G A L  S Ú JT H A T Ó .

A titokvédelmi szabálysértés a BM állományába tartozó hivatásos, 
kinevezett és szerződéses polgári állományú tagjaira vonatkozó érvénye
sítését külön rendelkezés szabályozza.
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A BM  SZ E R V E K N É L  H A SZ N Á LT Ü G Y K E Z E L É S S E L  K A P C SO L A T O S 
K Ö N Y V E K  (SE G É D E SZ K Ö Z Ö K ) FE L SO R O L Á SA ,

É S A N Y IL V Á N T A R T Á SSA L , IK T A T Á S S A L  K A P C SO L A T O S 

E G Y É B  FE L A D A T O K

1. A  BM szerveknél használt könyvek (segédeszközök)

a) az ügykezelőnél:
-  főnyilvántartó könyv vagy lap,
-  iktatókönyv, iktatólap,
-  tárgymutató (könyv vagy karton),
-  átadókönyv vagy nyilvántartólap (a huzamosabb ideig kint ma

radó iratokhoz),
-  átmenőnapló,
-  kiadási füzet,

-  futárkönyv, külső kézbesítőkönyv, vagy kézbesítőív, szükség ese
tén postakönyv,

-  füzet az irattári anyagok kiadásának nyilvántartásához.

b) a szervezeti egységek megbízottainál:
-  átadókönyv,
-  munkakönyv,

-  szükség esetén dosszié, tartalomjegyzék és munkafüzet.

Az ügykezelő a szervezeti egységek megbízottainak kiadhatja az ügy
kezeléshez használt könyvek (Szabályzat: 107. pont), valamint a hu
zamosabb ideig kint lévő iratok (Szabályzat: 167. pont) nyilvántartá
sához szükséges segédeszközöket. (Ez esetben e nyilvántartások veze
tésével kapcsolatos feladatokat a megbízottak látják el.)

c) a vezetőnél és a beosztottaknál:
-  átadókönyv, 
-  munkakönyv,
-  dosszié,
-  tartalomjegyzék,

-  munkafüzet.

d) a sokszorosítást végzőknél:
-  a sokszorosítást, másolást nyilvántartó könyv.
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e) az ügyeletnél:

-  kulcsdoboz-nyilvántartó könyv.

Szükség esetén:

-  átadókönyv,

-  iktatólap.

Megjegyzés: azoknál a szerveknél, ahol szükséges, munkakönyv he
lyett átadókönyv használható.

2. A kiadási füzet használata

a) a sokszorosított vagy nyomdai úton előállított iratok nyilvántartá
sához a szükségnek megfelelően külön-külön kiadási füzetet lehet 
használni

-  tananyagok,

-  belügyi és honvédségi szolgálati könyvek és

-  az egyéb iratok (tájékoztatók stb.) 

nyilvántartásához.

Kiadási füzetet használhatnak továbbá a szervezeti egységek a ke
zelésükben lévő ilyen jellegű iratok esetenkénti átadásának és visz- 
szavetételének nyilvántartásához.

b) a kiadási füzet rovataiba -  a fejrészen feltüntetetteken kívül -  
az alábbiakat kell bejegyezni:

-  az „Iktatószám és tárgy” rovatba az érkezett példányok számát 
(pl.: 85- 90-ig) és a küldő szerv megnevezését.
Ide kell bejegyezni az esetleg másolt példányokat is;

-  a „Példány sorszáma” rovatba valamennyi példányt (külön-kü- 
lön sorba),

-  az „Átvevő aláírása” rovatba az illetékes szervezeti egység meg
nevezését vagy személy nevét és a kiadás időpontját,

-  a „Megjegyzés” rovatba a visszavétel időpontját.

c) az irat nyilvántartásba vétele után az esetleges későbbi kiadások 
és egyéb adatok bejegyzésére megfelelő számú rovatot kell kihagy
ni. (Fél oldal, egész oldal is felhasználható.)

d) a kiadási füzetet úgy kell vezetni, hogy az abban nyilvántartott ira
tok minden példányával bármikor el tudjon számolni a nyilván
tartó, és az egyes példányok útja követhető legyen.
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3. Az irat iktatása

a) Az együttes nyilvántartási mutatózási rendszer.

Az egyes ügyeket az irat azonosítására legmegfelelőbb címszó kez
dőbetűje szerinti betűnél kell bevezetni a nyilvántartásba.

A  nyilvántartás minden egyes betűjénél eggyel kell kezdeni az ira
tok iktatását.

E rendszerben az azonosításhoz szükséges iktatószám mellett fel 
kell tüntetni a betűjelzést is.

Az együttes nyilvántartás és mutatózás történhet iktatókönyvben 
vagy iktatólapon.

Pl.: iktatólapot lehet használni a személyekre vonatkozó ügyek ira
tainak iktatásához. Az iktatólapon az abc betűit a szükségnek meg
felelően össze lehet vonni. Pl.: egy iktatólapon történhet az a, b, c, és 
d betűvel kezdődő ügyek iktatása. Azonos alapiktatószámot kell ad
ni az iktatólapoknak, s mindegyik iktatólapon 1-es alszámmal kell 
kezdeni az iktatást.

Az iktatószámot az alapszám, az alszám és az iktatólap betűjelzése 
(amennyiben több betűt vontak össze, az első) képezi (pl.: 16-  
15/1- a/1988).

b) a folyamatos iktatás

A  folyamatos iktatás történhet iktatókönyvben vagy iktatólapon.

Ha iktatókönyvben történik az iktatás, erre a célra külön iktató
könyvet kell felfektetni és előjellel ellátni. Az előjelet a szerv ik
tatószámának előszáma után kell alkalmazni (pl.: 18- A - 1/1988.). 
Az iktatást év végén nem kell záradékolni, hanem a soron követ
kező számon kell folytatni. Az egyes ügyekben keletkezett iratok 
iktatása egy alapszámon, alszámra történik, függetlenül attól, hogy 
az utóbbi iratok melyik évben érkeztek. Az iktatószám után min
den esetben a folyó év számát kell feltüntetni (pl.: ha egy ügy első 
iratát 1988-ban 18- A - 16/1988. számon iktatták, az ezzel kapcsolat
ban 1989-ben keletkezett irat 18- A - 16/1/1989. iktatószámot; kapja). 
Ha iktatólapon történik az iktatás, az iktatólapot minden évben azo
nos alap iktatószámmal kell ellátni és az iktatást a soron következő 
alszámon kell folytatni.

c) az iktatókönyv egyes rovatainak kitöltése

Az „Iktatószám” rovatba be kell jegyezni az első sorba az alapikta
tószámot és az azt követő sorokba az alszámokat.
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A  „tárgy” rovatba lehetőleg az iraton feltüntetett tárggyal azonos 
szöveget kell bejegyezni. Ha azonban a feltüntetett szöveg az ügy 
lényegét nem fedi, vagy tárgyszöveg nincs feltüntetve, az ügykezelő 
köteles az iratból megállapítani az ügy tárgyát.

A  lényeget legjobban kifejező vezérszót (címszót) nagyobb alakú 
betűkkel ki lehet emelni.

Az ügy tárgyát csak a kezdő (alapirat) iktatásakor kell bejegyezni. 
Az ügyben később keletkezett iratok (alszám) iktatásakor a tárgy
rovatba nem kell újabb bejegyzést írni.

Ha azonban az ügy tárgya megváltozik, vagy eltér az eredetitől, a 
megváltozott tárgyú iratot új iktatószám (kezdőirat) alatt kell iktat
ni és az előzőt hozzá kell csatolni.

Közös b e a dványnál csak az első aláíró nevét kell feltüntetni az ik
tatókönyvbe, míg a többit „és társai” kifejezéssel kell jelölni. Ha a 
beadvány több önálló tárgyra vonatkozik, az iktatókönyvbe mind
egyiket fel kell tüntetni.

A  „Válaszirat érkezése” rovatba a más szervtől érkezett válasziratot 
kell bejegyezni. [Így egy sorba bejegyezve, egy iktatószámon (alszá- 
mon) három iratot lehet nyilvántartani, pl.: az érkezett iratot, az 
azzal kapcsolatban más szervnek megküldött iratot és az arra érke
zett választ.]

a) az iktatólap használata

Ha a gyűjtőszámon iktatott ügyek iratai egy intézkedéssel nem in
tézhetők el, az iktatáshoz két vagy több rovatot is fel lehet használ
ni. Ebben az esetben az ügy irata egy alszámot kap, s az azzal kap
csolatban keletkezett -  a többi rovatba bejegyzett -  iratokon (pl. 
válasz) az abc betűinek jelzését kell alkalmazni (pl.: a második irat 
iktatószáma: 26- 18/1- a/1988.).

4. Az irat mutatózása

a) nagy ügyforgalmú szerveknél célszerű az ún. szoros abc-rend sze
rinti bontás, illetve -  mutatókönyv használata esetén -  a tömege
sen előforduló nevek részére külön lapot fenntartani. A  mutatózás 
alapvető követelménye, hogy a bejegyzések az irat olyan lényeges 
adatait tartalmazzák, amelyek alapján a keresett irat bármikor 
könnyen megtalálható, illetőleg priorálható.

Szükség esetén az iratra vonatkozó adatokat -  figyelemmel az ügy 
lényegére, az ügyben szereplő személyek számára stb. - , több he
lyen is mutatózni kell. A mutatóba be kell jegyezni az ügyben sze-
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replő személyek nevét (jogi személyek elnevezését), az azonosítá
sukra alkalmas személyi adatokat, az irat tárgyát, iktatószámát 
(szükség esetén az üggyel kapcsolatos egyéb iratok iktatószámát is). 
A  mutatóba történő bejegyzéseknél csak mindenki által jól érthető 
rövidítéseket szabad alkalmazni.

b) az „Idegenszám-mutató” céljára rendszeresített nyomtatvány tíz fő 
rovatának mindegyike 3- 3 alrovatot tartalmaz. A  fő rovatok szám
jelzése eggyel kezdődik, folyamatosan a 9-es számig emelkedik és 
0-val zárul. Az alrovatok nincsenek számozva.

Az egyes iratokra vonatkozó számnyilvántartási bejegyzéseket abba 
a fő rovatba kell írni, amelynek mutatószáma az érkezett irat ide
gen iktatószámának utolsó számjegyével -  az évszám figyelembe
vétele nélkül -  megegyezik.

Az alrovatok közül az elsőbe az irat saját iktatásának keltét, a má
sodikba az idegen számot, a harmadikba a saját iktatószámot kell 
beírni. A küldő szerv megnevezését az idegen és a saját iktatószám 
felett, lehetőleg rövidítve kell feltüntetni.

5. Kartotékrendszerek alkalmazásának lehetőségei

Az egyes iratfajták, valamint a szakmai feladatok ellátásához szüksé
ges egyéb adatok nyilvántartásához -  a bekötött könyvek helyett -
különböző kartotékrendszerek alkalmazhatók. Pl.:

a) az olyan ügyek iktatásához, vagy név, illetve tárgy szerinti muta
tózásához, amelyekben több éven keresztül intézkedhetnek, vagy 
hosszabb ideig hatályban vannak (parancsok, utasítások, tananya
gok, szolgálati könyvek stb.),

b) az irattári jegyzék helyett a nem selejtezhető irattári anyagok 
tárgykör (irattári tételszám) szerinti nyilvántartásához,

c) az egyes szervek munkájához szükséges különböző adatok tárolá
sához.
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4. sz á m ú  m e llé k le t  

A T IT O K  N Y IL V Á N O SSÁ G R A  H O ZA TA LA

1. Államtitkot a belügyminiszter, a belügyminisztériumi államtitkár vagy 
az illetékes belügyminiszter-helyettes írásbeli engedélye alapján lehet 
nyilvánosságra hozni. Az államtitok nyilvánosságra hozatalára vonat
kozó írásbeli engedélyben meg kell határozni a nyilvánosságra hozatal 
módját, állást kell foglalni a nyilvánosságra nem hozott rész tekinte
tében és minősítés megszüntetéséről. Más állam, illetve nemzetközi 
szervezet által államtitoknak minősített és a magyar Belügyminiszté
rium rendelkezésére bocsátott irat tartalmának nyilvánosságra hoza
talához -  ha más jogszabály erre kivételt nem tesz -  az érintett ál
lam, illetve a nemzetközi szervezet hozzájárulása szükséges.

2. Szolgálati titok nyilvánosságra hozatalát a hatáskörükbe utalt ügyek
ben a főcsoportfőnök-helyettesek, az országos parancsnokok, a BM 
Titkárság vezetője, a csoportfőnök, a rendőrfőkapitányok és az önálló 
osztályvezetők is engedélyezhetik.

3. Ha kétséges, hogy az irat tartalmának nyilvánosságra hozatala veszé
lyezteti a Magyar Népköztársaságnak az 1987. évi 5. tvr. 3. § (1) be
kezdésében meghatározott érdekét, vagy szolgálati titok esetében a 
tvr. 4. §-ában meghatározott érdeket, a nyilvánosságra hozatal enge
délyezése előtt az érintett szerv véleményét is be kell szerezni.

4. A jóváhagyott nyilvánosságra hozatali engedély egy példányát a BM 
Titkárságnak meg kell küldeni.
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A T IT O K  K Ü L F Ö L D I SZ E R V V E L , IL L E T V E  S Z E M É L L Y E L  

V A LÓ  K Ö Z L É S E , AZ IR A T  K Ü L F Ö L D R E  V IT E L E  

É S  V ISSZ A H O Z A TA L A  

A titok  kü lfö ld i szervvel, ille tv e  szem éllyel 
való  közlésére  vonatkozó engedély m egadása

1. Államtitkot, vagy szolgálati titkot külföldi szervvel, illetve személlyel 
közölni, valamint az azt tartalmazó iratot külföldi szervnek, illetve 
személynek átadni, bemutatni vagy külföldre vinni

a) a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsában és a Varsói Szerződés 
tagállamai, szervei és megbízottai, valamint a velük szerződést 
kötött országok (VDK, KNDK, Mongol NK stb.) esetén

-  a belügyminiszter,
-  a belügyminisztériumi államtitkár,
-  a belügyminiszter-helyettesek,
-  a hatáskörükbe utalt ügyekben a főcsoportfőnök-helyettesek, az 

országos parancsnokok, csoportfőnökök, a BM Titkárság veze
tője, a rendőrfőkapitányok és az önálló osztályok vezetői

engedélyével szabad.

b) más külföldi szerv, illetve személy esetén az engedélyt csak a bel
ügyminiszter adhatja meg.

2. Ha kétséges, hogy az irat külföldi szervvel, illetve személlyel való 
közlése, valamint külföldre vitele veszélyezteti a Magyar Népköztár
saságnak az 1987. évi 5. tvr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott ér
dekét, vagy szolgálati titok esetében a tvr. 4. §-ában meghatározott 
érdeket, az engedélyezés előtt az érintett szerv véleményét is be kell 
szerezni.

3. Más állam által titkosnak minősített és hivatalosan a Magyar Nép- 
köztársaság rendelkezésére bocsátott irat, továbbá a más államokkal 
közös tevékenység során keletkezett és titkosnak minősített irat tar
talmának harmadik ország szerveivel, vagy megbízottaival való köz
léséhez, illetve az irat azoknak való átadásához és bemutatásához az 
érintett állam, illetve államok illetékes szerveinek előzetes hozzájá
rulása is szükséges.

5. számú melléklet
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A titok  közlésével és az ira t kü lfö ld re  v ite lével kap csolatos 
felad atok e llá tása

4. A  Belügyminisztériumban a titok külföldi szervvel, illetve személlyel 
való közlésével, az iratok külföldre vitelével kapcsolatos központi 
feladatokat a BM Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya végzi.

5. A  BM szervek a BM Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Osztályán 
keresztül bonyolítják le:

a) a kifejezetten belügyi vonatkozású külföldi tárgyalások megszer
vezését;

b) a titkos adatok külföldi szervvel, illetve személlyel történő közlé
sét;

a küldemények külföldre továbbítását és visszahozatalát.

6. A 4. és az 5. pontokban foglaltak alól kivételt képeznek azok az ira
tok, amelyekre más rendelkezés (jogszabály, megállapodás, utasítás) 
ettől eltérő eljárási szabályokat határoz meg.

A titok  közlése kü lfö ld i szervvel, ille tv e  szem éllyel

7. Titkos adatot tartalmazó irat az 1. pont a) alpontjában meghatározott 
szervek, illetve személyek kivételével külföldi szervnek, illetve sze
mélynek sem eredetiben, sem olyan másolatban, vagy kivonatban 
nem adható át és nem mutatható be, amelyen a minősítési jelölés is 
szerepel. A  minősítési jelölés azonban a külföldi szerv, illetve sze
mély kifejezett kérésére az átadott iraton a belügyminiszter engedé
lyével feltüntethető.

8. Az 1. pontban említett engedélyt írásban kell megadni és abban a 
közlés, a bemutatás, illetve az átadás módját is meg kell határozni. 
Ha az engedélyezésre jogosult személyesen közli, illetve adja át, vagy 
mutatja be az iratot, ennek megtörténtét az iratra rávezeti vagy kü
lön feljegyzésben rögzíti.

A titkos ira t kü lfö ld re  v ite le

9. Az 1. pontban említett engedélyt a futárösszefoglalón kell megadni. 

A  futárösszefoglalónak tartalmaznia kell:

a) a küldő szerv nevét,
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b) a küldemény rendeltetési helyét,

c) az irat tárgyát, iktatószámát, lapszámát,

d) a címzett, illetőleg az átvételre, felhasználására jogosult nevét.

Amennyiben tárgyaláson való felhasználás céljára küldik ki az iratot, 
az őrzés helyét (külképviseleti szerv, vagy szocialista ország esetén a 
Belügyminisztérium) és a visszaküldés határidejét is fel kell tüntetni.

10. A  futárösszefoglalót három példányban kell elkészíteni, amelyből egy 
példány az iratot küldő szervnél marad, egy példányt a csomagban 
kell elhelyezni, egy példányt pedig a továbbítást végző BM Titkárság 
Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának kell megküldeni.

11. Kivételesen indokolt esetben a miniszter, az államtitkár vagy az ille
tékes miniszterhelyettes engedélyezheti, hogy a hivatalosan külföldre 
utazó BM dolgozó iratot alkalmi futárként magával vigyen.

A  futárösszefoglalón -  a 9. pontban felsoroltakon kívül -  fel kell 
tüntetni az országból való kilépés helyét és idejét, az alkalmi futár 
nevét, útlevelének számát és az úticél megnevezését.

12. Az alkalmi futárposta előkészítésével kapcsolatos feladatok végrehaj
tásáról a BM Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya gondosko
dik (futárigazolvány kiadása, alkalmi futár eligazítása stb.).

A  BM Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának vezetője -  
szükség esetén -  engedélyezheti, hogy az alkalmi futárposta előké
szítésével kapcsolatos feladatokat az iratot külföldre küldő szerv 
lássa el.

A titkos ira t  őrzése és kezelése külföldön

13. A  titkos iratokat külföldön a futárösszefoglalóban (9. pont) megha
tározott helyen kell őrizni.

14. A  KGST szervek és közös intézmények magyar szekcióinak államtit
kot tartalmazó iratait a szóban forgó szerv, illetve intézmény titkos 
ügykezelési szabályzatai szerint kell kezelni.

15. A  titkos iratokat a külképviseleti szerv épületéből kivinni -  ameny- 
nyiben az engedélyt adó másként nem rendelkezett -  a külképvise
leti szerv vezetőjének engedélyével lehet.
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16. Külföldi tárgyalások során mind a szocialista, mind a nem szocialista 
országokban tilos titkos iratokat szállodában, üdülőben vagy ruhatár
ban megőrzésre elhelyezni, továbbá azokkal nyilvános helyre be
menni.

Az ilyen iratok szállítására a külképviseleti szerv, vagy a tárgyaló 
fél által rendelkezésre bocsátott gépkocsit kell használni. Titkos ira
tok szállítására tilos közforgalmú tömegszállító eszközöket igénybe 
venni.

17. A  hivatalos tárgyalással kapcsolatos titkos minősítésű jegyzetfüzete
ket a titkos iratokkal azonos módon kell ki- és visszaszállítani.

18. A  titkos irat külföldön való kezelésére és őrzésére, a belföldön hatá
lyos rendelkezéseket értelemszerűen kell alkalmazni.

Az á llam - és szolgálati titko t nem  képező ira t kü lfö ld re  v ite le

19. A  belügyi munkával összefüggő, nem titkos iratok külföldre küldését, 
illetve vitelét az 1. pont a) alpontjában meghatározott vezetők enge
délyezhetik.

20. Az iratok külföldre küldése, illetve vitele a 8- 12. pontokban foglal
tak szerint történik, azzal a különbséggel, hogy a futárösszefoglaló
ban az iratok tételes felsorolása helyett, azok fajtáját és darabszámát 
kell feltüntetni.

Az ira t v isszahozatala  kü lföldről

21. Az iratot -  ha annak külföldön való tartása már nem szükséges -  
haladéktalanul vissza kell küldeni, illetve hozni. Ilyenkor az iratok 
kiküldésére és kivitelére vonatkozó rendelkezéseket értelemszerűen 
kell alkalmazni.

22. A külképviseleti szervek részére megküldött irat külföldön is kise
lejtezhető, illetve megsemmisíthető.
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A K A TO N A I T É R K É P E K  IG É N Y L É S E  É S  K E Z E L É S E

A Honvédelmi Minisztérium 45/1971. számú térképellátási utasítás alap
ján a katonai térképek igénylése és kezelése az alábbiak szerint törté
nik:

1. A katonai térképek (a továbbiakban: térképek) 1:10 000, 1:1 000 000, 
vagy pedig e két mértékarány közé esnek. Készítésük és kiadásuk a 
Honvédelmi Minisztérium hatáskörébe tartozik.

2. A  térkép alaposan indokolt esetben igényelhető, amikor arra a munka 
végzéséhez feltétlenül szükség van. Térképeket feleslegesen igényelni 
és azokat tárolni tilos. A  térképek beszerzése a BM Titkárság útján 
történik. A  BM szervek az igénylésen részletesen indokolják meg, 
hogy a térképek milyen célra szükségesek. Az igénylést a BM szerv 
vezetője vagy helyettese írja alá. A  térképszelvények megnevezése a 
Néphadseregben rendszeresített „Áttekintőlap” szerint történik.

Az „Áttekintőlap” használatával és a térképszelvények igénylésével 
kapcsolatos részletes tudnivalókat külön rendelkezés tartalmazza.

3. A  térképek titkosak, azok kezelése és őrzése a titkos ügykezelés sza
bályai alapján történik. Ettől eltérő rendelkezések a következők:

a) azoknál a szerveknél, ahol a felhasználásra kerülő térképek meny- 
nyisége indokolja, a térképek kezelésével (igénylés, nyilvántartás, 
ellenőrzés) hivatásos állományú beosztottat kell megbízni.

A többi BM szervnél a feladatokat a továbbiakban is az ügykezelő 
lássa el (továbbiakban: térképkezelő).

A  BM Titkárság a térképeket térképellátási jeggyel küldi meg az 
igénylő szervnek.

A  térképkezelők a kiutalt térképeket közvetlenül az átvétel után -  
a térképellátási jegyen felsorolt sorrendben, minden szelvénylapot 
külön -  vegyék nyilvántartásba. A  nyilvántartás (iktatás) titkosí
tott munkafüzetben történjék. A nyilvántartó füzetet a térképkezelő 
készítse el és az ügykezelő lássa el iktatószámmal.
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A füzet a következő rovatokat tartalmazza:

-  iktatószám (az ügykezelőtől kapott alapszámból és a rovat sor
számából áll),

-  a térképellátási jegy iktatószáma és az iktatás napja,

-  a térképszelvény megnevezése (pl.: L - 34- 40- A),

-  a kiadás napja, s az átvevő aláírása,

-  megjegyzés rovat (ide jegyezzék be a visszaérkezést, az ügyirat
hoz történő csatolást, vagy a megsemmisítés megtörténtét).

Az iktatott térképek hátsó oldalának közepén a szerv megnevezését 
(fejbélyegző) és az iktatószámot jegyezzék fel. Ha térképeket össze
ragasztanak, a soron következő alszámon iktassák a következőkép
pen:

-  a tárgy rovatban az összeragasztott térkép alszámait,

-  az összeragasztott térképek megjegyzés rovataiban az összera
gasztott térképek alszámát,

-  az összeragasztott térkép első oldalának jobb felső sarkára a 
szerv megnevezését és az iktatószámot

tüntessék fel.

Ha térképet valamely irathoz (tervhez, dokumentációhoz) csatol
nak, a nyilvántartófüzet megjegyzés rovatába jegyezzék be az irat 
iktatószámát.

A  térképkezeléssel kapcsolatban keletkezett iratokat (igénylés meg
semmisítéséről felvett jegyzőkönyv stb.) külön iktatószámra, iktató
lap felhasználásával iktassák és külön dossziéban őrizzék.

b) a térképeket másolni, sokszorosítani tilos!

c) a térkép használója a nála lévő térképeket végleg más beosztottnak 
csak a térképkezelőn keresztül adhatja át.
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1. számú minta

SZERV MEGNEVEZÉSE

Iktatószám:

J E L E N T É S

D á t u m

Szöveg:

M e llé k le t:

aláírás
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2. számú minta

SZERV MEGNEVEZÉSE 

Iktatószám:
Tárgy: 

H iv. s z . :

Címzett szerv megjelölése:

Szerv székhelyének megnevezése:

Szöveg: ....................................................................

Dátum: .................................................

aláírás

Melléklet:
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SZERV  MEGNEVEZÉSE SZIGORÚAN TITKOS!

3. számú minta

(Minősítés időbeli hatálya) 

Iktatószám:   sz. pld.

T á rg y :

Címzett szerv megjelölése 

Szerv székhelyének megnevezése

Szöveg: .........................................................................................................

Dátum:

aláírás

Nyt. sz.:
Készült: 2 példányban.
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Iktatószám: „T ÜK iratként kezelendő”

(selejtezésig)

................ sz. pld.

Tárgy:

Címzett szerv megnevezése 

Szerv székhelyének megnevezése

Szöveg: .........................................................................................................

4. számú m inta

SZERV  M EGNEVEZÉSE T I T K O S !

Dátum: .......................

Nyt. sz.:

Készült: 2 példányban.

aláírás

(Ha szolgálati titkot tartalmazó „Titkos” minősítésű iratot külső (nem 
BM) szerv részére továbbítanak, küldik meg, az iraton és a borítékon 
„T ÜK iratként kezelendő” jelölést kell feltüntetni.) 

-  96 -

ÁBTL - 4.2 -1 0  - 21/3/1988 /96



5. számú minta

s z o l g a l a t i  j e g y

D á t u m

Szöveg: ....................................................................

SZERV M EGNEVEZÉSE

aláírás

Címzett szerv vezetőjének 

neve, rendfokozata, beosztása
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SZERV M EGNEVEZÉSE

6. számú m inta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Felvéve: ................................ -n...............  év   hó   nap.

Jelen vannak: a l u l í r o t t a k :

Tárgy: K. Péter r. őrnagy elvtárs munkakörének átadása

Szöveg: .........................................................................................................

átadó átvevő

jkv. vezető

ügykezelő osztályvezető
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7. számú minta

SZERV MEGNEVEZÉSE Sorszám :

N Y Í L T  P A R A N C S

........................................................................................... elvtárs  jogosult

a Belügyminisztérium ................................................................................

.......................................................................................................  területén

...............................................................................  ellenőrzést (vizsgálatot
folytatni.

Felkérem az illetékes BM szervek vezetőit, hogy az ellenőrzést (vizsgála
tot) végző elvtársat munkájában segítsék.

A nyílt parancs a   sz. BM szolgálati igazolvány

felmutatása mellett ....................................... -ig érvényes.

Dátum: .................................................

aláírás

P. H.
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8. számú m inta

N Y I L A T K O Z A T

„A  Belügyminisztérium Ügykezelési (Iratkezelési) Szabályzatá"-ban fog
lalt -  államtitok és szolgálati titok védelmére, valamint az iratok nyil

vántartására és kezelésére vonatkozó -  előírásokat tudomásul vettem.

Név, rendfokozat Év, hó, nap Aláírás
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A S Z A B Á L Y Z A T  M E L L É K L E T É T  K É PE Z Ő  A N Y A G O K , 

V A L A M IN T  A M Ó D O SÍTÓ  (K IE G É S Z ÍT Ő ) R E N D E L K E Z É S E K

Iktatószám Tárgy Megjegyzés

Titoknak minősülő adatok körét 
meghatározó ügykörjegyzék

10- 350/1972. Az iratok selejtezése és rende
zése

10- 1628/1970. Szabvány méretű levéldíjszabás
bevezetése

10- 120/1/1971. Tájékoztató a postafiókszám
használatáról

10- 1887/1/1972. Postai irányítószámok alkalma
zása
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