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A hírközlő eszközökön továbbított állam titkok rejtjelzéssel történő vé
delméről szóló 3397/1965 . Korm. számú határozat alapján a  rejtjelező 
hálózat szervezetét, működését és a  rejtjelzés feletti szakfelügyeletet
-  a honvédelmi m iniszterrel, a külügym iniszterrel és a külkereske
delmi m iniszterrel egyetértésben -  az alábbiak szerint szabályozom:

I.

Szervezeti kérdések

1. A rejtjelzés, a rejtjelező hálózat és annak működése feletti szakfel
ügyelet ellátásával a  Belügyminisztérium Országos Rejtjelközpontját

 (a továbbiakban: BM OR) bízom meg. 

2. Azokban a minisztériumokban és országos hatáskörű szerveknél 
(továbbiakban: szervek) ahol állam titkot vagy fontosabb szolgálati 
titkot (továbbiakban: titok) képező sürgős közlemények rendszere
sen kerülnek hírközlő eszközökön továbbításra. Központi rejtjelező 
Szerveket (továbbiakban: KRSz) és alárendeltségükben rejtjelező 
Szerveket (továbbiakban: RSz) kell felállítani.

3. A KRSz közvetlenül a szerv vezetőjének van alárendelve, munkája 
felett a szakfelügyeletet a  BM OR lá tja  el.

4. A BM OR feladatai és hatásköre a szakfelügyelet ellátása során:
a) hozzájárul az új KRSz-ek és RSz-ek létrehozásához, m eghatá

rozza szervezeti felépítésüket és működésük rendjét,
b) létrehozza a nemzetközi rejtjeles kapcsolatokat, lefolytatja, ille

tőleg hozzájárul az ilyen jellegű nemzetközi tárgyalások meg
tartásához,

c) előzetesen hozzájárul a KRSz-ek vezetői, a hivatásos (függetle
nített) és megbízott rejtjelezők kinevezéséhez, felmentéséhez. 
K iadja a  rejtjelezők működési engedélyét,

d) összehangolja az együttműködő KRSz-ek m unkáját és m eghatá
rozza az együttműködés feltételeit,

e) engedélyezi a rejtjelező eszközök készítését, tervezését, kifejlesz
tését, és gyártását, vagy beszerzését,
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f) ellátja a KRSz-eket rejtjelező eszközökkel, engedélyezi a BM 
OR engedéllyel készített, vagy beszerzett rejtjelező eszközök 
használatba vételét,

g) a rejtjelzés technikai színvonalának emelése, rejtjelezők képzé
sének és továbbképzésének irányítása,

h) a  rejtjelező eszközök készítésére, felhasználására, őrzésére -  
általában biztonságára -  vonatkozó konkrét követelmények 
szabályozása,

i) rejtjelező munkával összefüggő szakm ai és biztonsági utasítások 
végrehajtásának ellenőrzése.

5. A KRSz-ek feladatai:
a) a szerv vezetője által meghatározott és a BM OR egyetértésével 

kidolgozott kapcsolattartási vázlat alapján a  rejtjeles összeköt
tetések megszervezése,

b) az alárendelt RSz-ek megszervezése, szakirányítása és szakellen
őrzése,

c) a rejtjeles kapcsolattartás helyi biztonsági követelményeinek, 
szabályainak kidolgozása, 

d) rejtjeles összeköttetéshez szükséges eszközök igénylése,
e) BM OR hozzájárulása alapján a  rejtjeles összeköttetéshez szük

séges eszközök kidolgozása,
f) az alárendelt RSz-ek rejtjelező eszközökkel történő ellátása,
g) a  rejtjelezők kiképzése a  rejtjelező eszközök használatára, őrzé

sére, kezelésére, s a  biztonsági rendszabályok ismeretére,
h) a rejtje ltáv irati forgalmazás lebonyolítása,
i) a RSz-ek feladatainak meghatározása.

6. A rejtjelező szolgálattal rendelkező szervek kötelesek:
-  kiadni a R ejtjelezési U tasítást,
-  meghatározni a rejtjeles összeköttetéseket,
-  kiválasztani a rejtjelező szolgálat személyzetét,
-  biztosítani a  biztonságos re jtje lezés feltételeit,
-  biztosítani a BM OR számára a szakfelügyelet ellátásához szük

séges feltételeket,

7. A RSz-ek szolgálatilag a  szervezetszerű vezetőnek, rejtjelszakm ai 
szempontból a KRSz vezetőjének vannak alárendelve.

8. KRSz, RSz és rejtjeles kapcsolat létrehozása csak jelen utasítás és 
a  külön kiadásra kerülő szakmai és biztonsági előírásoknak meg
felelően történhet.

9. Minden rejtjeles kapcsolatot előzetes egyetértés céljából be kell 
jelenteni a  BM OR-nek. A fegyveres erőknél és a munkásőrségnél 
a RSz-ek és rejtjeles kapcsolatok működését -  a BM OR értesítése 
mellett -  az illetékes KRSz vezetője is engedélyezheti.

10. Azok a szervek, amelyeknek rendszeres rejtjelezett forgalmazásuk 
nincs, de esetenként hírközlő eszközökön titkos híranyagokat kell 
küldeniük -  a  vonatkozó utasítások betartásával, s az adott szerv 
vezetője engedélyével -  közleményeiket más szerv rejtjelszolgála
tán keresztül továbbíthatják.
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II.

Személyi kérdések

11. rejtjelezői munkakörrel csak politikailag feltétlen megbízható és 
személyi adottságaik alapján alkalmas személyek bízhatók meg 
a  BM OR előzetes hozzájárulása alapján.

12. Ahol hivatásos re jtje lezők beállítása nem indokolt, vagy nem lehet
séges, de rejtjeles kapcsolattartásra szükség van, a re jtje lezői fel
adatkört -  egyéb feladatok e llá tá sa  mellett -  megbízott rejtjelezők

 is elláthatják.

13. Azoknál a  szerveknél,  ahol m eghatározott vezetői munkakörben 
re jtje lező munka végzésére van szükség, a kiképzésre az engedélyt 
és e munkára való megbízást az adott szerv vezetője adja ki.
A szervek ez esetben a  rejtjelzéssel járó beosztásokat a BM OR 
egyetértésével határozzák meg.

14. A rejtjelezők kiképzésének és továbbképzésének tem atikáját a BM 
OR-nek jóváhagyás végett meg kell küldeni.

15. rejtjelező munkába csak azok a  személyek állíthatók be, akik az elő
írt tananyagból te tt sikeres vizsga alapján működési engedélyt kap
tak. A vizsgáztatást a kiképzést végző RSz felettes szakszerve bo
nyolítja le. A BM OR a KRSz-eket meghatározott feltételek mellett 
m egbízhatja a vizsgáztatással és a működési engedélyek kiadásával.

III.

rejtjelező eszközök

16. a) rejtjelező eszköznek tekintendő minden olyan technikai és egyéb
eszköz vagy segédlet, am elyet a BM OR annak minősít és amely
nek alkalmazásával összefüggő, értelmes szövegek úgy alakít
hatók át, hogy azokat hírközlő eszközökön történő továbbításuk 
során -  a  felhasznált eszköz és kulcs birtoklása nélkül -  senki 
ne érthesse meg.

b) rejtjelező eszköznek tekintendők:
-  átkulcsoló eszközök és kulcsok,
-  fedőeszközök és kulcsaik,
-  re jtje lezőgépek és speciális tartozékaik,
-  titkosító berendezések, speciális tartozékaik és kulcsaik,
-  minden olyan egyéb eszköz és berendezés, am elyet a BM OR 

re jtje lező eszköznek minősít.

17. A rejtjelező eszközök és re jtje lezési módszerek a  31 /1963 . (XI. 17.) 
Korm. számú rendelet értelmében állam titkot képező anyagok.

18. A rejtjelező eszközökkel azonos elbírálás alá esnek:
a) a rejtjelező eszközök leírása és használati utasítása,
b) rejtjelező módszerekről, gépekről és titkosító berendezésekről, 

valamint azok speciális tartozékairól készült vázlatok, tervek,
c) fedőeszközökkel és egyéb alacsonyabb biztonsági fokú rejtjelező 

eszközökkel, általában a  nem végtelen átkulcsolással készített 
közlemények nyílt szövege,
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d) a „R ejtjelezési U tasítás” és a rejtjelező szervek felépítésének, 
működési rendjének leírása,

e) re jtje lezéssel kapcsolatos jelentések, feljegyzések, jegyzőköny
vek.

19. a) A Magyar Népköztársaság rejtjeles kapcsolataiban csak a BM
OR által készített jóváhagyott vagy tudomásul vett rejtjelező 
eszközöket szabad használni.

b) R ejtje lező eszközök és titkosító berendezések tervezéséhez, ki- 
fejlesztéséhez és gyártásához a  Magyar Népköztársaság bármely 
szerve számára a BM OR előzetes engedélye szükséges.

20. a) A KRSz-eket -  előzetes igénylés alapján -  a  BM OR látja el
rejtjelező eszközökkel. A BM OR vehetője m eghatározott feltéte
lek m ellett engedélyezheti a KRSz-eknek rejtjelező eszközök ké
szítését, beszerzését, s kötelezheti a KRSz-eket meghatározott 
rejtjelező eszközök kidolgozására.

b) A rejtjelező eszközök a  BM OR felé elszámolás tárgyát képezik.

21. A Magyar Népköztársaság rejtjeles kapcsolataihoz szükséges rejt- 
je lezőgépek és fontosabb alkatrészeik beszerzéséről az illetékes szer
vek igényeinek megfelelően a  Honvédelmi Bizottság 5 /1 7 5 /1 9 6 5 . 
számú határozata értelmében kell gondoskodni.
Ez a  rendelkezés nem vonatkozik az Egyesített Fegyveres Erők Fő
parancsnoksága együttműködő vezérkarainak összeköttetésére rend
szeresített re jtje lezőgépekre.

22. A rejtjelező eszközöket használati utasítással együtt kell kiadni, 
amelyben pontosan meg kell határozni:
a) a rejtjelező eszköz technikai használatát,
b) felhasználhatóságának körülm ényeit és módozatait,
e) egyéb különös előírásokat.

23. a) A rejtjelező eszközök készítésekor, gyártásakor és sokszorosítá
sakor a T ÜK előírások szerint kell eljárni. A rejtjelező eszközök 
kivitelezését (nyomtatást, gyártást) olyan szerveknél kell vé
gezni, amelyek jogosultak szigorúan titkos eszközök, okmányok, 
berendezések kivitelezésére. A kivitelezés konspiratív körülm é
nyeit esetenként kell szabályozni.

b) A re jtje lezőgépek karbantartását, javítását, zavartalan, biztonsá
gos üzem eltetését -  a BM OR által kiadott utasítások alapján
-  a KRSz-nek kell biztosítani.

24. Azok a  közlemények, amelyek a 31 /1963 . Korm . számú rendelet 
értelmében állam titkot tartalm aznak, hírközlő eszközökön csak ma
gas biztonsági fokú -  a  végtelen számsoros átkulcsolást megvaló
sító -  rejtjelező eszközökkel rejtjelezve továbbíthatók.

25. A fegyveres testületek az alacsonyabb titkossági fokú szolgálati 
titkokat tartalm azó közleményeket, alacsonyabb biztonsági értékű 
rejtjelező eszközökkel, fedőeszközökkel vagy titkosító berendezések
kel is továbbíthatják.
Fedőeszközök vagy egyéb más alacsonyabb biztonsági értékű rejtjelező

 eszközök azonban csak ott kerülhetnek alkalmazásra, ahol 
gammás rejtjelező eszközök bevezetése a közlemények titkossági 
foka, a  kapcsolat jellege vagy a gyakorlati felhasználás körülmé
nyei m iatt nem lehetséges vagy nem célszerű.
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26. A 31 /1963 . Korm. számú rendelet, valamint a  szervek vezetői által 
m eghatározott államtitkokról és fontosabb szolgálati titkokról -  
azoknál a szerveknél, ahol rejtjeles kapcsolattartás van -  tá rgy
körök szerint minősítőjegyzéket kell készíteni.
A minősítőjegyzéket az adott szerv vezetője ad ja  ki és a KRSz 
a továbbítandó közlemények szerkesztésére és ism eretére jogosul
tak útján gondoskodik annak betartásáról.
A szerkesztők és betekintők körének meghatározásánál a TÜK sza
bályok az irányadók.

IV.

Rejtjelező szervek elhelyezése, felszerelése, őrzése

27. A rejtjelező szerveket biztonsági felszerelésekkel ellátott, elkülöní-  
te tt helyiségben kell elhelyezni, ahová -  amennyiben ott munka 
folyik vagy a rejtjelező eszközök nincsenek elzárva -  az oda be
osztottakon kívül csak irányításai és ellenőrzési joggal rendelkezők 
léphetnek be:

28. A rejtjelező helyiségek, eszközök védelmét a következő különleges 
rendszabályokkal kell biztosítani:
a) az épületet vagy rejtjelező helyiséget állandóan őrizni keli,
b) a  rejtjelező helyiségek ajtajait, ablakait, ráccsal, biztonsági zár

ral kell ellátni és a belátás ellen védeni kell,
c) a rejtjelező eszközöket biztonsági zárakkal ellátott, lepecsételt le

mezszekrényekben kell tárolni. A re jtje lezőgépeket és titkosító 
berendezéseket biztonságos lezárható védődobozban kell őrizni,

d) a rejtjelező eszközök megsemmisítését biztonságos berendezéssel 
kell megoldani.

29. A külföldön lévő rejtjelező helyiségek és eszközök őrzésével kap
csolatban a 2 7 - 28. pontban meghatározott szabályokat a  követ
kező megszigorításokkal kell alkalmazni:

a) a  rejtjelező helyiséget az épület legbiztonságosabb részében kell 
elhelyezni, személyes őrzését -  éjjel-nappal -  közvetlenül 
biztosítani kell,

b) az ajtókat, ablakokat, szekrényeket hazai gyártm ányú és rend
szeresen cserélt, speciális biztonsági zárakkal kell felszerelni,

c) a rejtjelező helyiség védelmét autom atikus riasztóberendezéssel 
kell biztosítani,

d) a rejtjelező helyiségbe az oda beosztott rejtjelezőn és hivatali 
felettesein kívül csak külön központi engedéllyel ellátott sze
mélyek léphetnek be.

30. Tábori körülmények között fokozott gondot kell fordítani a  rejtjelezői
 munkahelyek védelmére. A rejtjelező (RSz) részére külön el

helyezést kell biztosítani, am elyet fegyveres őrséggel közvetlenül 
kell őrizni.

31. Ha a  rejtjelező eszközök tárolása és őrzése -  különleges körülmé
nyek m iatt -  a 2 7 - 30. pontokban meghatározott feltételek mel
le tt nem lehetséges, de rejtjeles kapcsolattartásra szükség van, 
a rejtjelező -  a  BM OR által jóváhagyott módon -  személyileg kö
teles azok védettségét biztosítani.
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V.

A rejtjelzéssel kapcsolatos anyagok, okmányok kezelése, ügyvitele, 
a rejtjelező szolgálatok működési utasítása

32 . A re jtje lezéssel kapcsolatos anyagok, okmányok kezelésére, ügyvi
telére, a  rejtjeles táviratok feldolgozásának ügyviteli rendjére 
a 2027/1963. Korm .  számú határozat, illetve az annak alapján ké
szített TÜK szabályai az irányadók a következő eltérésekkel:
a) a rejtjelező eszközöket és a velük azonos elbírálás alá eső okmányokat

 a rejtjelező szolgálatnál kell nyilvántartani.
b) a rejtjeltáviratok nyílt szövegét -  megkülönböztetés végett -  

az e célra rendszeresített ű rlapra kell íratni, és a rejtjelező szol
gálatnál, vagy a  TÜK-nél elkülönítve kell irattározni,

c) rejtjelező eszközöket a rejtjelező szervek útján csak az állami fu
társzolgálat vagy külön futár igénybevételével szabad szállítani. 
Külföldre csak a diplomáciai futárszolgálattal, a politikai posta 
szállítására vonatkozó előírások szerint továbbíthatók. Indokolt 
esetben az ettől való eltéréshez a BM OR vezetőjének hozzájá
rulása szükséges. 

33. A KRSz-ek és alárendelt szerveik gyakorlati feladataival össze
függő sajátos rendjét a  BM OR vezetőjének egyetértésével kiadott 
„R ejtjelezési U tasítás"-ban kell előírni.

34. A re jtje lezési utasításnak tartalm aznia kell:
a) a  rejtjelező szolgálatok működésének szervezeti rendjét,
b) a  szervek vezetőinek, a rejtjelező szolgálatok vezetőinek és sze

mélyzetének feladatait,
c) a rejtjelezők kinevezésének, kiképzésének és munkába állításá

nak rendjét,
d) a rejtjelező szolgálatok elhelyezésével, eszközeinek védelmével 

kapcsolatos feladatokat,
e) a  rejtjeltáviratok feldolgozására, továbbítására vonatkozó elő

írásokat,

f) a rejtjelező szolgálat nyilvántartási, ügyviteli szabályait,
g) a  rendkívüli körülményekre vonatkozó szabályokat,
i) hatásköri szabályokat.

VI.

A rejtjelező munka ellenőrzése

35. A BM OR a 3397/1965 . Korm. számú határozat 2. pontja alapján:
-  a  KRSz-ek vezetőit rendszeresen beszám oltathatja,
-  az adott szerv felső vezetőjének előzetes értesítése m ellett 

bármely rejtjelező szolgálatnál ellenőrzéseket végezhet, v izsgá- 
latokat folytathat le.

36. Az ellenőrzésről feljegyzést vagy jegyzőkönyvet, a  vizsgálatról 
jegyzőkönyvet kell készíteni, am elyet tájékoztatás és intézkedés 
végett meg kell küldeni az ellenőrzött szerv felsőbb vezetőjének.

-  6 -

ÁBTL -4.2. -10-22/ 3/1966 /6



37. A rejtjeles hírközléssel kapcsolatban állók jelenteni kötelesek, ha 
a rejtjelező munka biztonságára vonatkozó utasítások megsértését, 
a  rejtjelező munkával összefüggő szabálytalanságot vagy rendelle
nességet észlelnek.

38. A rejtjeles hírközlésre vonatkozó utasítások megsértése esetén az 
eset jellegétől függően -  a BM OR tájékoztatása mellett -  fe
gyelmi vagy büntetőjogi felelősségre vonást kell alkalmazni, illetőleg

 kezdeményezni.

39. A rejtjelező eszközökkel és a  re jtje lezés biztonságával összefüggő -  
és jelen utasításomban nem szabályozott -  rejtjelszakm ai kérdé
sekben a BM OR vezetője jogosult állásfoglalásra.

40. Jelen utasítás 1966. február hó 10-én lép hatályba.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügym iniszter

Kapják: Elosztó szerint.
Készült: 60 példányban.
1968. március 26-án pótlólag készült 40 példányban. 61- 100 sorszámig,
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