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BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szám: 6/21/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

29.számú utasítása

Budapest .1957 .május hó 9 .-én,

Ellenőrzések során megállapítást nyert,hogy egyes vezetek és be- 
osztottak még mindig nem tartják b e az éberség legelemibb szabá
lyait sem.Munkaidő befejezése után munkahelyeiken nyitott asztal- 
fiókban, faszekrényben és papírkosarakban különböző kiselejtezett 
iratokat,feljegyzéseket.elhasznált indigókat,"szolgálati haszná
latra” jelzésű könyveket,nyomtatványokat,tananyagokat,stb.hagynak 
összetépve vagy csak összegyűrve,mint selejtpapírokat.Ugyanezek 
megtalálhatók az épület különböző helyein szétszórtan,kiöntögetve, 
vagy egyes használaton kivüli íróasztalokban,illetve faszekrények
ben.
E felelőtlenség és lazaság súlyosan sérti a 6-60/1957.szám alatt 
kiadott B.M.Ideiglenes Ügykezelési Szabályzat egyes rendelkezéseit, 
lehetővé teszi,hogy hivatali,vagy esetleg államtitkot tartalmazó 
adatok,vagy tények illetéktelen személyek birtokába kerüljenek.
E hiányosságok megszüntetése érdekében utasítom a Vezető Elvtársa— 
kat ,hogy:

1,/ Nyitott íróasztalban,faszekrényben,vagy papírkosárban munkaidő 
befejezése után semmiféle selejtpapír amely a hivatali munká
val kapcsolatos - irat, feljegyzés, indigó, könyv,nyomtatvány,  stb. 

 - nem tartható.

2. / A kiselejtezett hivatali vagy államtitkot tartalmazó iratokat,
feljegyzéseket, nyomtatványokat, könyveket,boritékokat, a szerv 
elnevezé sét tartalmazó csonagolópapirokat , "Belső használatra” 
jelzésű sajtótermékeket#stb ; a 6/60/1957,sz.B.M.Ideiglenes Ügy
kezelési Szabályzat X.fej. 8 .pontjában foglaltak szerint az 
épület pincéjében /kazanhá zban/ elhelyezett zúzógéppel kell 

 megsemmisiteni.

3. / A  papirzú zógép naponta.:
a, / József Attila utcai épületben 1/2 9 órá tól 14 órái g .
b. / Jászai Mari téri épületben 14 órától 17 óráig,munkaszü

net előtti napokon perig 11 órától 13 óráig működik. 
Amennyiben ezen időponttól eltérően vélik szükségessé a 
papir zúzása,ú gy, azt:

a. /, József Attila u. épületben a 21-18. sz . telefonon
b . / Jászai Mari téri épületben pedig az 52-89 sz.telefonon

kell bejelenteni. 



4./ Az épületgondnokság gondoskodjon arról.hogy a kijelölt időben-a 
zúzógép üzemképes legyen és a gép kezelésével megbízott személy 
ott tartózkodjék.
Gondoskodjon továbbá a helyiség rendszeres ellenőrzéséről és tűz
biztonságáról.

5./ A hivatali vagy államtitkot tartamazó iratok, illetve papírhul
ladékok megsemmisitésénél,illetve zúzásánál a zúzást végeztető  
szerv megbízottjának a zúzás befezezéséig ott kell tartózkodni,

6./ A zúzást úgy kell végezni,hogy a helységben éjjelre bezúzatlan 
 papir ne maradjon.

7 . / Papírhulladékot ,vagy kiselejtezett iratokat,stb ., az indigó és 
 stencilpapirok kivételével - elégetni tilos.

8 ./ A zúzásra kerülő papírhulladék k ö zé ételmaradékot ,üv eg et; vasat
irógépszalagot,indigót,stencilt;s egyéb idegen anyagot tenni 

 tilos mivel ezek veszélyeztetik a zúzást végző személy testi ép-
ségét ,illetve a festékes anyagok akadályozzák a zúzott papír u j- 
bóli felhasználását.

9./Az elhasznált indigókat} stencileket,filmeket,a nevezett épületek 
pincéiben /kazánházban/ elhelyezett,s az e célra rendszeresített 
kályhákban kell elégetni;,
Az elégetésnél két személynek kell jelen lenni és addig ott tar
tózkodni ,amig az teljesen el nem égett.

A kiadmány hiteléül

Hornok János sk. 
r .fhdgy.

Tömpe István sk. 
a belügyminiszter első 

helyettese,

Az eredetivel egyezik:

/ B á n y a v á r i  József 
alezredes 

Adm.oszt,vez.

Nytsz: 77/14.
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Utasítom a B.M.Titkárság ellenőrzési osztályát,hogy az utasításban fel
soroltak végrehajtását folyamatosan ellenőrizze.
Felhívom a Vezető Elvtársakatfhogy jelen utasításomat valamennyi be
osztottjukkal ismertessék .


