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BELÜGYMINISZTÉRIUM
 TITKOS!

37- 464/ 1-1954.  

/Másolat/

A MAGYAR NÉPKÖZ TÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK
11. számú UTASÍTÁSA 

Budapest, 1954. július hó 14-én.

A papír a népgazdaság egyik legfontosabb anyaga, túlnyomórészt i 
import áru, mivel az előállításához szükséges alapanyagokat 
úgyszólván teljes egészében csak külföldről lehet beszerez
ni. Éppen ezért a népgazdaság érdekei a papír-felhasználásban 
az általánosnál is fokozottabb takarékosságot követelnek meg 
a Belügyminisztérium minden dolgozójától.
A papírtakarékosság terén nem tettünk meg minden lehetőt, ami  
megmutatkozik abban, hogy egyes szerveknél a papír felhasználás 
túlzott, jóval meghaladja, a szolgálati feladatok ellátását fel
tétlenül szükséges mennyiséget, ugyanakkor más szerveknél az 
ellátottság nem kielégítő. A papír felhasználása terén vannak 
még belső tartalékok, melyek számos lehetőséget biztosítanak 
részint a további takarékosságra, részint az egyes szerveknél 
meglévő hiányoknak saját tartalékok felhasználásával történő 
pótlására.
A hiányosságok pótlására és a további takarékosság érdekében 
a következőket rendelem el:
1/ Fehér papír és fehér boríték használata:

A fehér /u.n.merített,bankpósta,egyéb különleges/ papír és a 
fehér boríték használatát a B.M. összes szervei részére azon
nali hatállyal megszüntetem:
a/ a minisztériumon belüli ügyirat forgalomban 

beleértve
a kollégiumi előterjesztéseket, jegyzőkönyveket, határo
zatokat is,
a Miniszternek, vagy helyetteseknek küldött feljegyzéseket, 
jelentéseket, felterjesztéseket , javaslatokat, stb. valamint 
a különböző parancsokat és utasításokat is,

b/ a külső szervekkel folytatott levelezésben általában
kivéve
a Párt K.V.-i és Pl.Biz-i előterjesztéseket, 
a  határkérdésekben folyó nemzetközi tárgyalásokat/levele-
zéseket/ és
a különböző diplomáciai képviseletekkel /követségekkel, 
konsulátusokkal stb./ történő levélváltásokat, ahol feltét
lenül indokolt a fehér papír használata.

A boríték nagyságának megválasztására nagy súlyt kell 
helyezni. Meg kell szüntetni azt a helytelen gyakorlatot, hogy 
1/2 íves nagyságú , néhány lapból álló küldemények elküldése, 
nagyalakú borítékban történjen. Ezért a boríték nagyságát min
denkor a küldemény lapjainak számához /terjedelméhez/ nem pedig 
a felhasznált papír /1/2,1/4 íves/ nagysághoz mérten kell 
megválasztani.



Nagyalakú / 1/2 íves/ borítékot csak akkor lehet használni, ha 
a küldemény terjedelme /lapjainak száma/ az összehajtást egyá- 
talán n e m  teszi lehetővé, ill ha az 1/ pont b./  bekezdés alap
ján a fehér papír használata indokolt. Egyébkent minden külde- 
ményt 1/4, vagy 1/8 íves nagyságra összehajtva kell borítékba 
helyezni,

2/ Normál irodai /u.n. forgalmibarna/ papír és futárboríték haszná
lata. 
Az 1/ pont a/ bekezdésben és a b/ bekezdésben kivételként nem 
említett esetekben mindenkor normál irodai /u.n. forgalmi barna/ 
papírt, ill. u.n. futár /fekete belsőjü/ borítékot kell használni.
Titkosnak /szigorúan titkosnak stb./ nem minősült iratokat, kül
deményeket futárborítékokban küldeni tilos. Ilyen iratokhoz pos
tai /irodai/ borítékot kell használni.
A boríték nagyságának megválasztására az 1./ pontban foglaltak 
vonatkoznak.

3/ A papír kihasználás.
Minden esetben a papír mindkét oldalára kell írni. Amennyiben a 
papír minősébe nem biztosítja a szöveg olvashatóságát, csak ab- 
ban az esetben lehet a papír hátoldalát üresen hagyni. Általában mi 
mindig törekedni kell a papír teljes kihasználására. Ezért min
den esetben a szöveg terjedelméhez mérten kell megválasztani a 
papír nagyságát /egy oldal terjedelmű szöveget pl. mindkét ol
dalra történő írással negyedíves papíron kell elkészíteni/

4/ Sortávolság o bekezdés- szegély /margó/
Tekintet nélkül a terjedelmére, a szöveget minden esetben sűrű 
sorokban /1-es sortávolsággal/ kell írni. A bekezdéseket az előző 
bekezdéstől egy sor üresen hagyásával kell elválasztani, a szö
veg áttekinthetőbbé tétele érdekében. A címzés után a szöveget, 
valamint a szöveg után a keltezést /amennyiben erre hely van/ 
két sor üresen hagyásával kell írni.
A papír balszélén 25 mm. jobbszélén pedig 10 mm. széles szegélyt, 
/margó/ üresen kell hagyni. A papír hátlapján megfordítva: a bal- 
szélen kell 10 mm és a jobbszélen 25 mm. széles szegélyt hagyni.

Az operatív dossziékban lerakásra kerülő iratoknál a 25 mm. helyett 
40 mm. széles szegélyt kell üresen hagyni. 
Minden sort és bekezdést /címzést és keltezést is/ a sor ele
jén /tehát a balszéltől számított 25, ill.400 mm-re, a papír hát
lapján pedig 10 mm-re/ kell kezdeni, kivéve, ha a szöveg áttekint 
hetősége /pl. adatok, tények stb. rövid néhányszavas felsorolása 
a/külön sor okban, ill. a 25-40, vagy 10 mm-nél beljebb történő 
folytatást megkívánja. Az írást a lap felső szélétől 20 mm-re 
kell kezdeni, és 200 mm-re kell befejezni.

5/ FogaImazvány irattári /másod/példány készítése.
Fogalmazványt elsősorban a titkosított munkafüzetben kell meg
írni. Külön papíron lehetőleg csak akkor fogalmazunk, ha az 
egyben irattári példányként is felhasználható.
Irattári példány készítéséhez minden esetben - akár fehér, akár 
normál irodai papíron készül is a kiadvány - másoló /átütő/ pa
pírt kell használni.
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6/ Kiadmány készítése.
A kiadványt csak a fogalmazványnak az aláírásra jogosult vezető 
/parancsnok/ által történt aláírása útján lehet elkészíteni.
A kiadvány készítésére az 1/,2/,3/,4/, és 7 pontban foglaltak 
az irányadók. A kiadványban feltüntetendő egyéb kellékekre ik- 
tatószám , titkossági fok, stb./ a "Belügyminisztérium Titko s Ügy 
kezelési Szabályzata IV. fejezete 23. pontjában előírtak ill. a
Hőr.és BKH. Parancsnokság területén érvényben lévő utasítások vo
natkoznak.
Jelentések,kimutatások, adatszolgáltatatások, kérelmek , különb öző 
egyéb anyagok, stb. megküldése, felterjesztése, tényét tartalma
zó kísérő szöveget - ha arra feltétlenül szükség van és a külde
mény hátlapján erre megfelelő üres hely áll rendelkezésre - min
den esetben a rendelkezésre álló üres helyet kell erre felhasz

nálni. Ilyen kísérő szövegek elkészítését a legszükségesebb ese
tekre kell korlátozni.

7/ Rövidítések használata.
A rendszeresített /közhasználatú/ rövidítéseket minden esetben 
alkalmazni kell. A szövegben sűrűn előforduló hosszabb kifejezé
seket /szvakat/ külső szervekkel, társminisztériumokkal stb./ foly
tatott levelezésben is lehet célszerű módon rövidíteni. Vigyázni 
kell azonban arra, hogy a rövidítés az érthetőség rovására ne 
menjen, ezért az első alkalommal ki kell írni a teljes szöveget 
szót/ és utána zárójelben a későbbiek során használt rövidítését 
pl . /Belügjyminisztérium /B.M. /

8./Borítólap-betétlap használata.
Az ügyiratok összefogására szolgáló borítólap, valamint a borí
tékokhoz betétlap használatát megszüntetem. Borítólapot még több 
lapból álló anyag összefogá s á r a sem lehet használni.

9/ Sokszorosítás.
Sokszorosítást kétféleképpen lehet végezni:
a/ Indigó /másolópapír/ és 
b/ Stencil feIhasználásával.
5 v a gy ennél kevesebb példányban történő sokszorosítást kizárólag 
indigó felhasználásával lehet végezni. Törekedni kell ezen tülne 
nőén a stencil-felhasználásának csökkentésére, ezért a rövi 
debb szövegű, /kisebb terjedelmű/ kiadványokat több példány ese 
tén is - ha gazdaságosabb - indigóval kell sokszorosítani.
Stencil sokszorosítás esetén mindenkor az u.n. szívópapírt kell 
használni, kivéve ha az 1/ pont b/ bekezdésben foglaltak a fe
hér papír használatát indokolttá teszik. Amennyiben a sokszoro
sított anyag nem minden egyes példányára vonatkoznak az 1/pont 
b/ bekezdésben foglaltak úgy ezeket a példányokat csak szívópapír 
ra szabad sokszorosítani. Ugyanez vonatkozik értelemszerűen az 
indig óval történténő sokszorosításra is.
A  sokszorosítást csak a legszükségesebb példányszámban lehet el
végezni, amelyet az illetékes parancsnok, főosztályvezető,osztály 
vezető, ill. kiadványozásra jogosult vezető határoz meg. Tártalé 
kot /maximálisan 3 db./ csak a legszükségesebb esetben lehet ké
pezni.
A sokszorosítás egyéb előírásaira a "Belügyminisztérium Titkos 
Ügykezelési Szabályzata" IV. fejezet 26. pontjában foglaltak,
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ill. a HŐR. és BKH. Parancsnokság területen érvényben levő utasítá
sok az irányadók.

10/ Egyéb rende Ikezések.
Az Anyagi és Technikai Főosztály fehér papírt és fehér borítékot 
a jövőben csak a Központi Gazdasági Osztály, valamint a HŐR. és 
BKH Parancsnokság részére, míg a Központi Gazdasági Osztály 
csak a Minisztériumi Titkárság és a miniszterhelyettesek titkár
ságai részére adhat ki.
Az egyes főosztályok /parancsnokságok, önálló osztályok, stb./ a 
fentiek szerint indokolt fehér papír és boríték szükségletüket a 
Központi Gazdasági Osztály Vezető jétől igényelhetik a vezető, 
ill. a parancsnok aláírásával.
A Központi Gazdasági Osztály a B.M. Központi szerveinél, az Anya 
gi és Technikai Főosztály a B.M. küldő /megyei/ szerveinél és a 
HŐR és BKH. Parancsnokságon mérje fel:
a/ a meglévő fehérpapír és boríték készleteket,
b/ a meglevő és szükséges normál irodai papír ellátottságot, 
c/ gondoskodjék a fölös fehérpapír, boríték összegyűjtéséről, 
d/ haladéktalanul intézkedjék a hiányok megszűntetésére.
Ugyancsak az Anyagi és Technikai Főosztály, valamint a Központi 
Gazdasági Osztály vezetői, f évi augusztus hé 1-ig tegyenek 
jelentést Bartos Miniszterhelyettes Elvtársnak, hogy a jelen uta
sítás bevezetése a papír felhasználás területén milyen megtakarí 
tást eredményezett.
A Minisztériumi Titkárság vizsgálja felül és f. évi július hó 
20-ig tegyen hozzon javaslatot a B.M.központi Főosztályai / p a -
rancsnokságai, önálló osztályai stb./ viszonylatában a stencil sok
szorosí tás központosítására.
A fehérpapír és a boríték használatára nem jogosult szervek ve
zetői /parancsnokai/ gondoskodjanak a vezetésük alatt álló szer
veknél tárolt /raktáron egyéb más helyeken lévő/ fehér papír és 
boríték összegyűjtéséről és a központi szervek viszonylatában 
a Központi Gazdasági Osztály, míg a külső megyei szervek viszony
latában az Anyagi és Technikai Főosztály rendelkezésére bocsáj- 
tásáról.
Jelen utasításomat a személyek állomány előtt teljes egészében 
ismertetni kell. Utasítom Vezető /parancsnok/ elvtársat, hogy 
az utasításban foglaltakat a legszigorúbban ellenőrizzék.

Bartos Antal s.k. 
miniszterhelyettes.

Másolat hiteléért:
Balogh János áv. írnok.

Kapják: Valamennyi Járási és belső osztályok.
46 pld.
4 old. /Bné.

- 4 -

ÁBTL - 4.2. - 37 - 464 /1 /1954 /4


