
Belügyminisztérium Titkársága.
Szám: 10-2502/1958.

BM.Országos Parancsnokságok, Központi Főosztályok 
és Önálló Osztályok Budapesti és Megyei Rendőr-fő
kapitányságok Vezetőinek!

Az ellenőrzések alapján megállapitottam, hogy a BM. több 
szervénél nem tartják be a Minisztertanács iratok megőr
zéséről és selejtezéséről szóló 185/1951. /:X.23.:/ sz. 
rendeletét.
A BM. Központjának és egyes szerveinek nincsen irattára. 
Ezért sok helyen - különösen az alsóbb szerveknél - a ré
gi iratok kezeléséről és őrzéséről nem kellően gondoskod
nak. Több szervnél az ellenforradalmi események után fe
lelőtlenül sok olyan iratot semmisítettek meg, amely az 
események során megmaradt, s amelynek védelmét a Miniszter
tanács fenti számú rendelete kötelezővé teszi.
A megmaradt régi iratok több helyen jelenleg is rendezet
len állapotban vannak. Létezésük nincsen számontartva, 
szükség esetén nem tudják kimutatni, hogy milyen régi ira
tokat lehet megtalálni. Több szervnél a nem megfelelő hely
ségekben történt tárolás miatt a régi iratok tönkremennek.
A Miniszter Elvtárs utasítása alapján az irattári anyag 
rendezése érdekében az alábbi feladatokat kell végrehaj
tani:
1./  A Belügyminisztérium Titkárságának 1958. november 1-ig 

létre kell hoznia a BM. Központi Irattárát, a BM. Köz
ponti Irattárába kell elhelyezni:
- a megszűnt BM. szervek különböző helyeken elfekvő

iratait, 
- a Politikai Nyomozó Főosztály azon irattározott ira

tait, s könyveit, amelyek a II/11-es Osztály irattá
rába nem helyezhetők el,

- a többi központi szervek /: Országos Parancsnoksá
gok, Főosztályok és Önálló Osztályok/3 évnél régeb
ben irattározott titkos és nem titkos iratait,

A BM. központi szervei a 3 évnél régebben irattárba 
helyezett irataikat 1958. szeptember 15-től december 
31-ig az 1956. évi 25/1. sz. miniszterhelyettesi uta
sítás alapján selejtezzék és rendezzék. A szervek se
lejtezési bizottságainak vezetői részére szeptember 
15-ig a BM. Titkárság selejtezési megbízottja eliga
zítást tart.
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A selejtezés szempontjából átvizsgált s rendezett ira
tokat 1958. november 1-től 1959. január 15-ig a BM. 
Központi Irattárának kell átadni.

2./ A rendőr-főkapitányságoknál és rendőrkapitányságoknál, 
ahol még nincs irattár 1958. szeptember 1-ig gondos
kodjanak irattár létesítéséről, amelybe a 2 évnél ré
gebbi elintézett iratokat helyezzék el. Az irattárba 
helyezett anyagok rendezését 1958. december 31-ig fe
jezzék be. Az irattár anyagainak rendezése során se
lejtezni nem szabad. Iratselejtezést a későbbiek so
rán rendelek el. Az irattár kezelése a Segédhivatal 
feladatkörébe tartozik.
Amennyiben az irattár létesítésével kapcsolatban olyan 
anyagi szükségletek mutatkoznak, amelyeket helyi vi
szonylatban nem tudnak biztosítani, jelentsék a BM. 
Titkárságának.
A megyei /budapesti/, járási, s kerületi politikai nyo-
mozó szervek azokat a használatból kivont, elintézett irataikat, könyveiket stb., melyeket a II/11-es Osztály 
irattárába nem tehetnek, becsomagolva, lepecsételve a 
kapitányságok irattáraiba helyezzék el. A csomagokat 
sorszámmal kell ellátni és a tartalmukról készült tárgy- 
körjegyzék egyik példányát az irattár kezelőjének kell 
átadni.

3./ Az Országos Parancsnokságok vezetői gondoskodjanak ar
ról, hogy az alsóbb szerveiknél az iratok irattározása 
a követelményeknek megfelelőén történjen.

Budapest, 1958. július 12.

Borgos Gyula sk.
r. ezredes. 

BM. Titkárság Vezetője.
A kiadmány hiteléül:

/: Cserháti István. :/
r. hdgy. 
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Belügyminisztérium Titkársága.
Szám; 10-2502/1958.

B.M. Országos Parancsnokságok, Központi Főosztályok 
/II. Főosztály kivétellel/ és Önálló Osztályok 
Vezetőjének!

A 10-2502/1958. sz. körlevélben már jeleztük, hogy Minisz
ter Elvtárs utasítása alapján az irattárba helyezett irato
kat rendezni kell, s ennek érdekében 1958. szeptember 15- 
től december 31-ig a 5 évnél régebben irattározott iratokat 
selejtezés szempontjából át kell vizsgálni.
Az iratselejtezést az 1956. évi 25/1. sz. miniszterhelyet
tesi utasítás alapján kell végrehajtani.
Kérem Vezető Elvtársat, hogy iratkezelésben jártas elvtár
sakból 5 tagú selejtezési bizottságot jelöljön ki, és a 
bizottság vezetőjét 1958. szeptember 19.-én d.u. 1 órára 
küldje el a Jászai Mari-téri épület mozitermébe, ahol a 
B.M. Titkárság selejtezési megbízottja eligazítást tart.

Budapest, 1958. szeptember 15.

Borgos Gyula s.k.
r. ezredes.

a B.M. Titkárság vezetője.
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