
BELÜGYMINISZTÉRIUM
I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZIGORÚAN TITKOS!

18- 1240/1969.

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
A BM NYOMDA RÉSZÉRE

ÁBTL - 4.2 - 18 - 1240/1969 /1

1 9 6 9

04



BELÜGYMINISZTÉRIUM
I/ II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZIGORÚAN TITKOS!

18- 1240/1969.

J ó v á h a g y o m :

Dr. KÓNYA JÓZSEF s. k.,
r. ezredes 

csoportfőnök

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
A BM NYOMDA RÉSZÉRE

ÁBTL - 4.2 - 18 - 1240/1969 /2

1 9 6 9



A BM NYOMDA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I.

A BM NYOMDA RENDELTETÉSE, FELADATA ÉS JOGÁLLÁSA

1. A BM Nyomda rendeltetése.

A BM Nyomda (a továbbiakban: Nyomda) a BM központi szer
vei, a BM országos parancsnokságai, valam int a Budapesti 
Rendőrfőkapitányság részére szükséges, m eghatározott nyomda- 
term ékek gyártására, könyvkötészeti m unkák elvégzésére, to 
vábbá a BM valamennyi szerve tekintetében bélyegzők, pecsét
nyomók készítésére hivatott szerv.

Tevékenységi körébe tartozik az olyan nyomdatermékek elké
szítése és nyomdai munkák elvégzése, amelyeknél
-  a szigorúan titkos jelleg m iatt, vállalat nem vehető igénybe,
-  szolgálati szempontból soronkívüliség vagy sürgősségi igény 

merül fel,
-  a vállalati úton történő kivitelezés a kis példányszám vagy 

speciális igény m iatt nem célszerű, illetve nem lehetséges.

A Nyomda
-  az MSZMP KB Ügykezelési és Gazdasági Osztálya,
-  a Munkásőrség Országos Parancsnoksága és
-  az IM Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága
részére címeres körbélyegzőket, valam int egyéb gumibélyegző
ket készít.

A Nyomda -  a kapacitástól függően -  közreműködik az or
szágos ellátás céljára szükséges nyomtatványok gyártásában, 
illetve biztosításában is.
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2. A Nyomda feladata

a) Különféle nyom datermékek készítése.

b) Fénymásolások készítése.

c) Könyvkötészeti m unkák végzése.

d) Gumibélyegzők, m űanyag pecsétnyomók készítése.

e) A Nyomda ügykörébe tartozó mindazon feladatok teljesítése, 
illetve elvégzése, amelyeket esetenként az irányító szervtől 
kap.

3. A Nyomda jogállása

a) A Nyomda szervezetileg és szakmailag az I/ II. Csoportfőnök
ség Általános Gazdálkodási Osztály Nyomdatechnikai Alosz
tálya (a továbbiakban: Alosztály) alárendeltségébe tartozik.

b) A Nyomdát a nyomdavezető irányítja, aki közvetlenül az Al
osztály vezetőjének van alárendelve.

c) A Nyomda mind a termeléssel, mind a működőképesség fenn
tartásával kapcsolatos feladatokat az Alosztály közvetlen irá
nyítása és felügyelete mellett önállóan végzi.

d) Az üzemeltetéshez szükséges anyagok, eszközök, valam int 
szolgáltatások biztosítása tekintetében -  m int anyaggazdál
kodási alegység -  a BM Központi Ellátó Parancsnokság ille
tékességébe tartozik.

Az anyagi-műszaki szükségletek, valam int a különböző szol
gáltatás jellegű igények -  a Nyomda elemi tervjavaslatai 
alapján -  a BM Központi Ellátó Parancsnokság tervébe ke
rülnek beépítésre.

e) Pénzügyi szempontból a BM I/I. Csoportfőnökség Központi 
Pénzügyi Osztályának közvetlen alárendeltségébe tartozik, 
mint gazdálkodási alegység.

Működésével kapcsolatosan felmerülő, rendszeresen vissza
térő kisebb kiadásokat (igénybevett szolgáltatásokért és 
anyagbeszerzésekért) a Központi Pénzügyi Osztály által meg
állapított körben -  az utólagos elszámolási kötelezettség 
m ellett rendelkezésre bocsátott állandó előleg terhére -  fo
ganatosíthat, az érvényben lévő pénzügyi szabályok szerint.
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f) A különböző nyomdatermékek elkészítésére és nyomdai 
m unkák elvégzésére (a továbbiakban: nyomdatermékek) vo
natkozó megrendelések
-  egyrészt az Alosztály,
-  másrészt a BM Titkárság 
ú tján  kerülnek a Nyomdához.

A BM Titkárság a gyorsabb kivitelezés céljából a miniszteri, 
miniszterhelyettesi, főcsoportfőnöki parancsokra, utasításokra, 
szabályzatokra, stb. vonatkozó megrendeléseket közvetlenül adja 
át a Nyomdának.

A Nyomda megrendeléseket más szervektől közvetlenül nem 
fogadhat el.

II.

HATÁSKÖRÖK, SZEMÉLYI KÖTELMEK ÉS FELELŐSSÉGI
ELVEK

4. Nyomdavezető

a) Jogállása és hatásköre:
-  A nyomdavezető közvetlen elöljárója a Nyomda személyi 

állományának. Utasítási joggal rendelkezik a Nyomda va
lamennyi dolgozója tekintetében az üzemeltetéssel és a 
munkafegyelemmel kapcsolatos valamennyi kérdésben.

-  Javaslatokat tehet a személyi állomány jutalm azására, 
kitüntetésére, továbbá a hivatásos állományú dolgozók 
vonatkozásában előléptetésre és fegyelmi eljárás lefoly
tatására.

-  A polgári alkalm azottakkal szemben gyakorolja a M unka 
Törvénykönyvében, valam int a Munka Törvénykönyve 
egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó 17/1967. 
sz. miniszteri utasítás 61., 66., 67., 78. és 79/b. pontjában 
m eghatározott jogokat. A jogkörét meghaladó esetekben 
javaslatot tesz.

-  Kártérítési ügyekben
-  a hivatásos állományúakkal szemben a „K ártérítési 

Szabályzat”,
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-  a polgári alkalm azottakkal szemben „A Belügyminisz
térium  polgári alkalm azottainak a munkaviszonnyal 
összefüggő anyagi felelőssége” c. szabályzat

előírásai szerint köteles eljárni.

-  Ellátja a Nyomdának -  m int alegységnek -  az alegység
parancsnoki teendőit. Alegységparancsnoki minőségében 
a G- 1 jelű Szakutasításban rögzített elvek és kötelmek 
szerint kell eljárnia.

-  Ellenőrzési kötelezettségének alegységparancsnok minőség
ben a 18/1968. sz. miniszteri parancs alapján tesz eleget.

-  Beszerzéseket, illetve megrendeléseket és kifizetéseket 
eszközölhet az állandó előleg összegének mértékéig, az I/I. 
Csoportfőnökség Központi Pénzügyi Osztálya által meg
határozott jogcímeken.

-  Jogosult a BM Központi Ellátó Parancsnoksághoz külden
dő anyagigénylések és egyéb szolgáltatási jellegű igények 
bejelentésének aláírására, továbbá az állandó előleg te r
hére beszerzett anyagokra, eszközökre vagy teljesített szol
gáltatásokra vonatkozó számlák, jegyzékek záradékolásá
ra, aláírására.

-  Anyagutalványozási jog illeti meg a termeléshez felhasz
nált anyagok vonatkozásában.

-  Közvetlenül tárgyalhat a megrendelőkkel a program ba 
vett vagy gyártás alatt levő nyom datermékekkel kapcso
latos kérdésekben.

-  Távolléte esetére helyettest köteles kijelölni. A nyomda- 
vezető távollétében a helyettesítéssel megbízott személy
-  a fegyelmi jogkör kivételével -  teljes hatáskörben 
já r el.

b) Feladata

-  a megrendelt nyomdatermékek elkészítésének ütemezése, 
az előírt m unkatáskák kiállítása, az anyagszükséglet meg
határozása, a m inták vagy kéziratok szakszerű felülvizs
gálása, a gyártás előkészítése, a termelési technológia 
megszervezése;

-  a term előm unka megszervezése a munkaerő és munkaidő 
gazdaságos kihasználásának szem előtt tartásával;
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-  az egyes üzemrészek kooperációjának megszervezése és 
biztosítása;

-  a Nyomda részlegeként a Budapesti Büntetésvégrehajtási 
Intézetben elítélt munkaerővel működő könyvkötészet 
m unkájának megszervezése, irányítása és ellenőrzése;

-  a termelés zavartalan végzéséhez az anyagi és műszaki 
feltételek biztosítása;

-  a rendelkezésre bocsátott anyagok, eszközök szabályszerű 
tárolásának, kezelésének, nyilvántartásának, elszámolásá
nak megszervezése és ellenőrzése;

-  a rendelkezésre bocsátott pénzösszegek (állandó előleg) 
szabályszerű kezelésének, felhasználásának és elszámolá
sának biztosítása;

-  az ellátottság színvonalának, a technikai felszerelések al
kalmasságának figyelemmel kísérése, észrevételeiről az 
elöljáró tájékoztatása, indokolt esetben korszerűsítés, fej
lesztés kezdeményezése;

-  a készülő nyom datermékek házi korrektúráival kapcsola
tos feladatok végrehajtásának megszervezése, nyomás 
előtti revíziója;

-  a nyomdatermékek gyártásközi ellenőrzése, az elkészült 
term ékek minőségi vizsgálata;

-  a konspirációs követelmények betartásának biztosítása és 
ellenőrzése;

-  a szigorúan titkos és szigorú számadásos nyom datermékek 
gyártásánál a pontos anyagelszámoltatás ellenőrzése;

-  az elkészült term ékek megrendelők részére való átadás
átvételének megszervezése, a lebonyolítás szabályszerűsé
gének ellenőrzése;

-  a hulladékpapírok (m akulatúrák) összegyűjtésének meg
szervezése;

-  a szigorúan titkos adatokat tartalm azó hulladékok (maku
latúrák) megsemmisítésének (bezúzásának) biztosítása;

-  a nyomdagépek, felszerelések, valam int az elhelyezési kör
let karbantartásának megszervezése, biztosítása;

-  a nyomdagépek javításának megszervezése;
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-  a dolgozók egészségének és testi épségének védelmével, 
valam int a biztonságos m unkakörülm ények kialakításával 
kapcsolatban a 11/1969. számú miniszteri parancsban, va
lam int az I. főcsoportfőnök 9/1968. sz. utasításában a köz
vetlen parancsnokra előírt feladatok végrehajtása, illetve 
jogok gyakorlása;

-  az elhelyezési körlet tűz- és egyéb biztonsági berendezé
seinek, valam int a belrendre vonatkozó előírások betartá
sának rendszeres ellenőrzése;

-  a szükségletek megtervezéséhez bázisadatok gyűjtése és 
szolgáltatása;

-  a rovancsolás megszervezése és lebonyolítása;

-  a személyi állomány szakmai és politikai fejlődésének biz
tosítása;

-  a személyi állomány szabadságolásának megszervezése;

-  a Nyomda munkaidő utáni zárásának esetenkénti ellen
őrzése;

-  mindazon teendők végzése, amelyeket a különböző utasí
tások vagy a közvetlen elöljárói feladatává tesznek.

c) Felelős

-  a term előm unka zavartalanságáért és a végzett m unka 
minőségéért;

-  a konspirációs fegyelem betartásáért;

-  a rendelkezésre bocsátott eszközök, anyagok meglétéért, 
rendeltetésszerű használatáért, illetve felhasználásáért, 
állagának megóvásáért;

-  anyagilag és büntetőjogilag az állandó előleg kezeléséért, 
felhasználásáért, elszámolásáért és az előírt pénzügyi 
nyilvántartás vezetéséért;

-  a munkavédelmi és a tűzrendészeti előírások betartásáért;

-  a különböző nyilvántartások és elszámolások adatainak 
valódiságáért;

-  a kötelességeinek elmulasztásából eredő károkért;
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-  a személyi állomány erkölcsi és politikai m agatartásáért, 
annak fejlesztéséért, valam int a munkafegyelem m aradék
talan betartásáért;

-  a szakmunkások szakmai fejlődésének biztosításáért.

5. Anyagi és pénzügyi megbízott (szakmunkás)

a) Feladata

-  az üzemeltetéshez szükséges anyagok, eszközök igénylésé
nek és felvételezésének, illetve beszerzésének végrehaj
tása;

-  az állandó előleg felvételével és elszámolásával kapcsola
tos ügyek intézése;

-  a személyi állomány részére az illetmény és egyéb pénz
járandóság felvétele, kifizetése és elszámolása;

-  védőételek beszerzése és elszámolása;

-  a felvételezett vagy beszerzett anyagok, eszközök nyilván
tartásba vétele, tárolása, használatra, felhasználásra való 
kiadása, elszámolása;

-  az előírt nyilvántartások folyamatos vezetése;

-  a Nyomdánál felmerülő különböző adminisztrációs m un
kák végzése (pl. szabadságok nyilvántartása, továbbá ké
relmek, szolgálati jegyek, jelentések, statisztikák elkészí
tése stb.);

-  a raktárakban lévő anyagkészletek felhasználásának ál
landó figyelemmel kísérése és az utánpótlás szükségessé
gének jelzése a nyomdavezetőnek;

-  a Nyomda elhelyezési körletében a takarítás megszervezé
se és ellenőrzése, a tisztasági, higiéniai (eü.) felügyelet 
ellátása;

-  szükség szerint közreműködés a nyomdai szakmunka el
végzésében;

-  mindazon teendők végzése, amelyeket közvetlen elöljá
rója feladatává tesz.

b) Köteles a m unkarendet, a munkafegyelmet, a tűzrendészeti,
munkavédelmi és egészségügyi szabályokat betartani, to-
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vábbá m unkája során m indent megtenni saját és dolgozótár
sai testi épségének megóvása érdekében.

c) Felelős az anyaggazdálkodási és a pénzkezelési szabályok 
betartásáért, valam int a rábízott feladatok m aradéktalan tel
jesítéséért, továbbá a szabályzatok be nem tartásából eredő 
bárminemű balesetért, kárért.

6. Szakmunkás

a) Feladata
-  a szakprofil szerinti tagozódásnak megfelelően a term elő- 

m unka szakszerű végzése, a munkaidő gazdaságos ki
használásával;

-  a nyom datermékek készítéséhez szükséges anyagok fel- 
vételezése, rendeltetésszerű felhasználása a takarékosság 
szem előtt tartásával, továbbá elszámolása;

-  a gépek, felszerelések tisztogatása, kisebb m értékű kar
bantartása és javítása;

-  a hulladékpapírok (makulatúrák) összegyűjtése;
-  a közvetlen munkahely rendjének és tisztaságának bizto

sítása;
-  mindazon teendők elvégzése, amelyeket közvetlen elöl

járója feladatává tesz.

b) Köteles a m unkarendet, a munkafegyelmet, a tűzrendészeti, 
munkavédelmi és egészségügyi szabályokat betartani, továb
bá m unkája során m indent megtenni saját és dolgozótársai 
testi épségének megóvása érdekében.

c) Felelős az üzemeltetéshez kiadott felszerelések, szerszámok, 
anyagok meglétéért, rendeltetésszerű használatáért, illetve 
felhasználásáért, a végzett m unka minőségéért, továbbá a 
szabályok be nem tartásából eredő bárminemű balesetért, 
kárért.

7. Segédmunkás

a) Feladata
-  a Nyomda elhelyezési körletének naponkénti takarítása;
-  az időszakos nagytakarítások végrehajtása;
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-  a közétkeztetéssel és a védőétel kiosztással kapcsolatos 
m unka végzése;

-  anyagszállítási, rakodási, továbbá szükség szerint csoma
golási és könyvkötészeti segédmunkák végzése;

-  mindazon teendők elvégzése, amelyeket közvetlen elöljá
rója feladatává tesz.

b) Köteles a m unkarendet, a munkafegyelmet, a tűzrendészeti, 
munkavédelmi és egészségügyi szabályokat betartani, továb
bá m unkája során m indent megtenni saját és dolgozótársai 
testi épségének megóvása érdekében.

c) Felelős a feladata végrehajtásához átvett eszközök, anyagok 
meglétéért, rendeltetésszerű használatáért, illetve felhaszná
lásáért, a végzett m unka minőségéért, továbbá a szabályok 
be nem tartásából eredő mindennemű balesetért, kárért.

8. Gondnok

a) Feladata
- a Nyomda épületében a kapuügyelet ellátása, az épületbe 

belépő személyek igazoltatása, be- és kiengedése (üzem
idő alatt a belépés jelzése a Nyomda vezetőjének), a be- 
és kilépés figyelemmel kísérése;

-  munkaidő u tán  -  legalább egy alkalommal -  az épület 
átvizsgálása, bejárása, tűzrendészeti és egyéb problémák 
megelőzése céljából;

-  a m unkaterm ek és az irodák fűtése és az ezzel kapcsola
tos egyéb m unkák végzése;

-  az épület előtti járda tisztántartása, téli időszakban an
nak szükség szerinti felszórása;

-  az épület kapu alatti részének, valam int a lépcsőház és a 
folyosók takarítása;

-  küldemények, üzenetek átvétele és továbbítása, rendkívüli 
események azonnali jelentése a nyomdavezetőnek, illetve 
munkaidő után a BM I. Fcsfség ügyeletének;

-  a m unkakörével kapcsolatos mindazon teendők ellátása, 
amelyeket a közvetlen elöljárója feladatává tesz.

b) Felelős a rábízott feladatok m aradéktalan elvégzéséért.

-  11 -

ÁBTL - 4.2 - 18 -1240/1969 /11



A NYOMDA BELSŐ RENDJE

9. A Nyomda m unkarendje
a) A munkaidő beosztást (üzemidőt) úgy kell meghatározni, 

hogy a készenléti jellegnek megfelelően biztosítsa a termelés 
zavartalanságát, a megrendelések teljesítését.

b) A dolgozók m unkahelyi jelenlétéről a 17/1967. sz. miniszteri 
utasítás 35. pontjában előírt nyilvántartást kell vezetni mind 
a hivatásos, mind a polgári állom ányúakra nézve.

c) A munkaidő alatt csak a nyomdavezető (távollétében helyet
tese) engedélyével szabad eltávozni. Az eltávozást és vissza
érkezést jelenteni kell.

d) Munkaidő után a Nyomdában csak a nyomdavezető engedé
lyével -  m unkával kapcsolatos ügyben -  szabad tartóz
kodni.

10. Megelőző biztonsági előírások
a) Ügyelni kell arra, hogy a szigorúan titkos kéziratokba, sze

dés-anyagokba arra  illetéktelenek ne tekinthessenek be.
b) A munkaidő befejezésével gondoskodni kell a szigorúan 

titkos kéziratok, levonatok előírás szerinti elzárásáról.
c) Azokat a nyomdai helyiségeket, amelyekben szigorúan titkos 

szedés-anyagok, félkész- vagy késztermékek vannak elhe
lyezve és lemezszekrényben való elzárásukra nincs lehetőség, 
biztonsági zárral, szükség szerint vasráccsal kell ellátni. 
A m unkaterm ek lépcsőházra és udvarra nyíló a jta ja it lágy
viasz pecséttel kell ellátni.

d) A kaput zárva kell tartan i és állandó ügyeletről kell gon
doskodni.

e) A Nyomdához nem tartozó BM dolgozók vagy polgári sze
mélyek a Nyomda elhelyezési körletében csak a nyomdave
zető vagy m egbízottja jelenlétében tartózkodhatnak.

f) Gondoskodni kell a megelőző tűzrendészeti, valam int a m un
kavédelmi, illetve a balesetelhárítási és egészségvédelmi elő
írások betartásáról.

11. A Nyomda helyiségeinek nyitása-zárása
a) A munkaidő megkezdésekor és befejezésekor történő üzem

nyitásra, illetve zárásra -  a dolgozók közül felelős kijelölé
sére -  a nyomdavezetőnek kell intézkednie.

III.
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b) Az üzem nyitásakor
-  meg kell győződni a zárak, lakatok, pecsétek sértetlensé

géről,
-  meg kell vizsgálni, hogy a Nyomda helyiségeiben nem 

történt-e rendellenesség, erőszakos behatolás, kár stb.,
-  az észlelt rendellenességet, hiányosságot azonnal jelenteni 

kell a nyomdavezetőnek, aki a tények megállapítása u tán  
köteles a szükséges intézkedéseket megtenni.

c) Záráskor meg kell győződni
-  a villany, a gáz és a vízcsapok megfelelő elzárásáról,
-  a kéziratok, m inták elrakásáról, a szigorúan titkos vagy 

hasonló jellegű anyagok elzárásáról,
-  az ajtók és ablakok megfelelő zárásáról és a biztonsági 

berendezések üzemképességéről,

-  a tűzmegelőzéssel kapcsolatos intézkedések betartásáról,

-  a szekrények, ajtók előírás szerinti lepecsételéséről.

d) A Nyomda helyiségeinek zárása u tán  az ajtó és a szekrény 
kulcsokat fém kulcsdobozba kell elhelyezni. A kulcsdobozt 
lágyviasszal le kell pecsételni és megőrzésre a gondnoknak át 
kell adni. A kulcsdoboz leadásának, valam int felvételének 
időpontját (a leadó, illetve átvevő nevének feltüntetésével) 
hitelesített kulcsdoboz-nyilvántartókönyvbe kell bevezetni.

IV.

A NYOMDATERMÉKEK KÉSZÍTÉSÉVEL ÉS ELSZÁMOLÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

12. A megrendelések programozása, nyilvántartása

a) Az Alosztálytól vagy a BM Titkárságtól átvett megrendelése
ket be kell sorolni a Nyomda termelési programjába. A be
sorolásnál a következő szempontokat kell alapul venni:

-  a készítendő nyomdatermék fontossága, illetve sürgős
sége,

-  a megrendelés kézhezvételének időrendi sorrendje,
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-  az adott technikai és technológiai lehetőségek legcélsze
rűbb kihasználása,

-  a rendelkezésre álló kapacitás.

b) A megrendeléseket az e célra rendszeresített és hitelesített 
nyilvántartó könyvbe kell bevezetni.
A nyilvántartó könyv alapján valamennyi megrendelést 
munkaszámmal kell ellátni. A munkaszám megegyezik a 
nyilvántartó könyv vonatkozó számával.

c) A nyilvántartásba vett megrendelésekről m unkatáskát kell 
kiállítani. A m unkatáskán a következő adatokat kell feltün
tetni:
-  a m unka száma, megnevezése (cikkszáma),
-  a megrendelt term ék minősítési fokozata („Szigorúan 

titkos”, „Szolgálati használatra”, stb.),
-  a megrendelt példányszám,
-  a megrendelő megnevezése, telefonszáma, az ügyintéző 

neve,
-  az egyes m unkafázisokat (részmunkákat) végzők neve 

(aláírása), a m unka átvételének és továbbadásának (le
adásának) időpontja (kelte, órája),

-  a term ék elkészítésének határideje,
-  a felhasználható alapanyagok megnevezése és mennyisége,
-  feljegyzések és utasítások a term ék kivitelezésével, a ki

vitelezés esetleges módosításával kapcsolatban.

d) A m unkatáskába kell elhelyezni

-  a megrendeléseket,
-  a kéziratokat, m intákat,
-  a kefelevonatokat, géplevonatokat, (revíziókat),
-  a kinyomott ívek 1-1 példányát (szükség szerint),
-  a szállítást, az átvételt igazoló bizonylatokat.
Kivételt képeznek a szigorúan titkos anyagok megrendelései, 
amelyeknél a kéziratokat, m intákat, levonatokat, a nyomott 
íveket, kliséket a m unkatáskában elhelyezni, illetve a Nyom
dában visszatartani tilos! Ezeket -  átvételi elismervény el
lenében -  az elkészült term ékekkel együtt minden esetben 
vissza kell adni a megrendelőnek.

-  14 -

ÁBTL - 4.2 - 18 - 1240/1969 /14



13. Nyomdatermékek készítése.
a) A megrendelt nyom datermékeket mindig az adott technikai 

és technológiai lehetőségek legcélszerűbb kihasználásával, a 
gazdaságosság szem előtt tartásával kell elkészíteni.

b) Kivitelezési változtatásokat, az eredeti előírt technológiától 
való eltérést csak a megrendelő, valam int a nyomdavezető 
előzetes hozzájárulásával szabad eszközölni. Az eredeti kéz
irattól mintától, kivitelezési előírástól való minden eltérést a 
m unkatáskán igazoltatni kell az engedélyezővel!

c) A készülő nyom datermékről kefelevonatot kell készíteni és a 
megrendelővel im prim áltatni
-  ha a megrendelő azt kéri, vagy
-  ha a kézirat tartalm a, a m inta bonyolultsága azt indo

kolttá teszi.
Az im prim ált kefelevonaton ellenőrizni kell a jóváhagyó alá
írásának meglétét, illetve a levonaton feltüntetett egyéb in
tézkedéseket.
A kefelevonatokat -  terjedelm üktől függően -  lehetőség 
szerint a Nyomdának is át kell olvasnia. Imprimálás után -  
nyomás előtt -  a géplevonatokat (revíziókat) minden eset
ben át kell olvasni!

d) A kefelevonaton alkalmazott javítások, módosítások kellő 
elvégzéséért a nyomdavezető felelős.

e) Szigorúan titkos és szigorú számadásos nyom datermékek 
gyártását fokozottabban kell ellenőrizni. Az anyagfelhaszná
lásokról pontosan el kell számolni. A kinyomott, a rontott és 
a m egmaradt íveket egyaránt számba kell venni.
A gyártás, illetve az elszámoltatás u tán  a rontott példányo
kat (m akulatúrát) meg kell semmisíteni, továbbá a szedés
anyagot szét kell osztani, az ólomlemezeket be kell olvasz
tani, olvashatatlanná kell tenni.

f) A Nyomda által elkészített valamennyi nyom daterméken 
(a Művelődésügyi M inisztérium 18- 1239/1/1969. iktatószámú 
engedélye alapján) -  ha a megrendelő m ásként nem intéz
kedik -  fel kell tüntetni
-  a BM-et,
-  a gyártási év és hó számjelölését (pl. 69. 6.),
-  a munka számát (pl. 4982).
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g) A „Szigorúan titkos” és a „Szolgálati használatra” minősíté
sű kiadványokat sorszámmal kell ellátni.

14. A nyom datermékek átadása-átvétele.
a) A szigorúan titkos vagy szigorú számadásos anyagokat 

könyvkötészetre, fénymásolásra stb. minden esetben nyilván
tartási sorszám szerint kell átadni, illetve átvenni.

b) A nyomdatermékek elkészítéséről a Nyomda a megrendelőt 
köteles értesíteni.

c) Az elkészített bélyegzőket, minden esetben a gyártást enge
délyezőnek kell átadni.

d) Az átadásra kerülő nyom datermékeket be kell csomagolni. 

A csomagon fel kell tüntetni:
-  a csomag tarta lm át (a nyomdatermék rövid elnevezését, 

cikkszámát),
-  a m unkatáska számát,
-  a mennyiséget (példányszámot),
-  szigorúan titkos és szigorú számadásos term ékeknél a 

kezdő és végződő sorszámot.

A szigorúan titkos és szigorú számadásos nyomdaterméknél 
a m unkatáskán a csomagolást végzők nevét is fel kell tün
tetni és a csomagolás elvégzését aláírással kell igazolni.

e) A nyomdatermékeket szállítólevéllel kell a megrendelőnek 
átadni. A szállítólevélen fel kell tüntetn i:

-  a nyomdatermék megnevezését (cikkszámát),
-  a szigorúan titkos vagy szigorú számadásos term ékek ese

tében a kezdő és végződő sorszámot,
-  a példányszámot,
-  az átadó és átvevő aláírását.

15. Anyagnyilvántartás.
a) A Nyomda a G- 2 Általános A nyagnyilvántartási U tasítás

ban előírt nyilvántartásokat és okmányokat köteles vezetni. 
A Nyomdánál -  m int termelő tevékenységet folytató szerv
nél -
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-  a termelés céljára szolgáló anyagokat a műhelyekre vo
natkozó elvek alapulvételével, míg

-  a működőképesség fenntartására rendelkezésre bocsátott 
anyagokat, eszközöket (felszereléseket) anyaggazdálko
dási alegységekre előírtak szerint

kell nyilvántartani.

b) A raktárakból felhasználásra kiadott anyagokat havi össze
sítőn kell vezetni. A termeléshez felhasznált anyagokat az 
összesítők alapján kiállított anyagkiadási utalvánnyal havon
ta egy alkalommal kell az anyagnyilvántartásból kiadásba 
helyezni. A nem termelési célt szolgáló fogyóanyagokra (pl. 
tisztítószerekre) vonatkozó összesítőket -  mivel az ilyen jel
legű „C" kategóriás cikkekről nyilvántartást vezetni nem kell
-  külön gyűjtőbe kell lerakni és kétévenként kiselejtezni.

c) A szakmunka végzéséhez használatra kiadott különböző esz
közöket (pl. szerszámokat) üzemrészenként kell nyilvántar
tani.

Budapest, 1969. szeptember hó 3.

HUTTER MÁRTON s. k.,
r. alezredes 

osztályvezető

ÁBTL - 4.2 - 18 - 1240/1969 /17

-  17 -


