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I. á l t a l á n o s  r e n d e l k e z é s e k .

A jelen szabályzat meghatározza a Belügyminisztérium Poli
tikai Főosztály nyomozó szerveinél az állam- és hivatali titkot 
tartalmazó iratok kezelésének szabályait.
Minden vezető személyében felelős azért, hogy a vezetése alatt 
álló dolgozók ismerjék és betartsák az állam- és hivatali titok 
védelmére és őrzésére vonatkozó szabályokat.
Mindenki, aki állam- és hivatali titkot tartalmazó iratot (továb
biakban: irat) leír, kezel, kézbesít vagy ilyen iratba betekint, 
személyében felelős az államtitok megőrzéséért.
Az állam- és hivatali titok megvédése érdekében tilos:
— iratokat lakásra vinni, ott őrizni és felhasználni,
— titkos ügyekre vonatkozó adatokat a vezető engedélye nél

kül illetéktelen személlyel szóban vagy írásban közölni,
— titkos ügyeket hírközlő eszközökön rejtjelzés nélkül 

közölni,
— iratokat nyilvántartásbavétel nélkül őrizni,
— iratokat postán továbbítani,
— a titkosság fogalmát ki nem merítő iratokat titkosnak 

minősíteni.
Az iratok kezelését (iktatását, továbbítását, stb.) a T. ügyke
zelők végzik. A T. ügykezelőt a szerv vezetője bízza meg.
Megjegyzés: A továbbiakban szerv alatt azok az osztályok, 

alosztályok, amelyeknél T. ügykezelő van be
állítva, egység alatt pedig a szerven belül lévő 
alosztályok, csoportok értendők.
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II. AZ IRATOK MINŐSÍTÉSE.
Az iratok minősítésének jele: „Szigorúan titkos.”
A Politikai Nyomozó Főosztály szerveinél az 1951. évi 21. 
sz. tvr. és a 34/1957. (VI. 16.) Korm. számú rendelettel módo
sított 9/1955. (II. 15.) M. T. számú rendelet (mellékelve) 
értelmében valamennyi operatív anyagot „Szigorúan titkos”- 
nak kell minősíteni. Az egyéb iratok közül azokat az anyago
kat, amelyeknek tartalma nem meríti ki az államtitok vagy 
hivatali titok fogalmát (kisebb jelentőségű gazdasági, pénz
ügyi adatok, igénylések, stb.) nem titkos iratként kell kezelni 
és továbbítani. Ezeken az iratokon „Szigorúan titkos” jelzést 
feltüntetni nem szabad.
A „Szigorúan titkos” minősítést minden esetben az irat készí
tőjének kell megállapítani és az irat jobb felső sarkára fel
jegyezni. Az iratot — fogalmazványt — készítő személy és 
az azt aláíró vezető köteles szigorúan ügyelni az irat minősí
tésének helyességére.

III. AZ IRATOK NYILVÁNTARTÁSA 
ÉS ÁTADÁSA.

1. Az ügykezeléshez az alábbi könyveket kell használni:
a) a T. ügykezelőnek: főnyilvántartási könyvet, iktató

könyvet, iktatólapot, belső kézbesítő könyvet, átmenő
naplót és külső kézbesítő könyvet:

b) az egységek megbízottainak: átadókönyvet;
c) a sokszorosítást végzőnek: sokszorosítást nyilvántartó 

könyvet;
d) az ügyeletesnek: kulcsnyilvántartó könyvet.

2. Az ügykezeléshez használt könyvek nyilvántartása:
A T. ügykezelőnek az ügykezelés vezetéséhez rendszere
sített valamennyi könyvet (füzetet) megnyitásukkor hite
lesíteni kell.
A könyveket (munkafüzeteket) használatbavételük meg
kezdésekor főnyilvántartási könyvben nyilvántartásba
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kell venni. Továbbá ugyanitt kell nyilvántartani a „Szigo
rúan titkos"- nak minősített telefonkönyveket, dossziékat 
(amelyeket az operatív nyilvántartó nem tart nyilván) és 
az összes szaknyilvántartási könyveket, amelyekbe állam
titkot tartalmazó adatokat jegyeznek be. (Létszám, fegy
verzet, stb.).
A könyvek borítólapján fel kell tüntetni: a főnyilvántar
tási könyvből kapott sorszámot, a „Szigorúan titkos” jel
zést, a megkezdés időpontját és a használó (egység vagy 
személy) nevét.

A mikor egyes könyvek beteltek, azokat használatból ki
vonják és irattárba helyezik vagy megsemmisítik, ezt a 
körülményt az időpont feltüntetésével a főnyilvántartási 
könyv megfelelő rovatába be kell jegyezni.

3. A levelek átvétele:
A szervek részére munkaidő alatt érkezett leveleket (ira
tokat) a T. ügykezelő veszi át. Munkaidőn kívül érkezett 
leveleket a szerv ügyeletes tisztje veszi át, aki az ügye
leti naplóba írja be és az ügyelet ideje alatt elzárva őrzi, 
majd aláírás ellenében átadja a T. ügykezelőnek.
A levelet átvevő személy köteles ellenőrizni a levelek 
címzésének helyességét és a csomagolás épségét. Ha a 
borítékon olyan sérülést észlel, amelyből feltételezhető, 
hogy felbontották vagy felbontási kísérlet történt, a 
kézbesítő személy jelenlétében 3 példányban jegyző
könyvet készít. Ezt a tényt a kézbesítőkönyv megjegyzés 
rovatába is be kell jegyezni. A jegyzőkönyv 1 példányát 
a feladónak, 1 példányát a futárszolgálatnak kell meg
küldeni, 1 példány pedig a szervnél marad.
A borítékot felbontó személynek ellenőrizni kell, hogy 
a borítékon feltüntetett iratok megvannak-e. Ha a borí
tékon feltüntetett iratok hiányoznak, jegyzőkönyvet kell 
felvenni és azt kivizsgálás végett a feladónak meg kell 
küldeni.
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4. A ,,Sajátkezű felbontásra” jelzéssel érkezett levelek 
kezelése:
A ,,Sajátkezű felbontásra” jelzéssel érkezett leveleket 
a T. ügykezelő felbontás nélkül, átmenő naplóban adja át 
a címzett vezetőnek. A borítékon fel kell tüntetni a levél 
naplóban kapott sorszámát. Az ilyen iratok iktatása a 
vezetőtől való visszaérkezése után történik.
Ha az s. k. jelzéssel érkezett irat olyan tartalmú, hogy 
abba a T. ügykezelő sem tekinthet be, a levelet felbontó 
vezető a T. ügykezelővel közölje az iktatáshoz szükséges 
adatokat (honnan érkezett, milyen szám alatt, tárgya, eset
leg fedőnév, ki kapja meg feldolgozásra), s az így kapott 
iktatószámot az iraton tüntesse fel. Az ilyen iratokat az 
elintézésre jogosult vezetőnek (beosztottnak) személye
sen, ha erre nincs lehetőség zárt borítékban kell átadni, 
s ugyanígy kell eljárni visszaadás vagy más szervhez való 
továbbítás esetén is.
Azoknál a szerveknél, ahol a munka menete megkívánja, 
a vezető állandó jelleggel írásban elrendelheti, hogy a 
T. ügykezelő egyes szervektől érkező ,,Sajátkezű felbon
tásra” jelzésű leveleket felbontsa. Nem adhat azonban 
engedélyt a felsőbb szervektől és a személyzeti osztályok
tól érkező ilyen jelzésű levelek felbontására.

5. Az iratok iktatása:
Minden más szervtől érkező iratot: a beérkezéskor és 
minden más szervhez továbbítandó iratot: a továbbítás- 
kor iktatni kell. Ez alól kivételek azok az iratok, amelyek 
más szervtől bemutatás céljából érkeznek és a küldő szerv 
visszavárja. Ezeket az iratokat átmenőnaplóban kell nyil
vántartani. 
Az iktatásra kerülő iratokon fel kell tüntetni az irat 
iktatószámát, a beérkezés időpontját és összes lapok 
darabszámát. Ha a lapok száma 10-nél több, ,,cs” meg
jelölést kell alkalmazni. A másolatokra és mellékletekre 
is fel kell jegyezni az iktatószámot.
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Az iktatószám elé minden esetben az illető szerv iktató
bélyegzőjének számát kell feljegyezni, amit állandó elő
számként kell használni.
Ha az iktatott irattal kapcsolatban más iratot készítenek 
(válasz, jelentés, stb.) azt nem kell a soronkövetkező al- 
számra iktatni, hanem az iraton az alapirat iktatószámát 
kell feltüntetni. Ez esetben az iktatókönyv "készített 
lapok száma” rovatába be kell jegyezni a készített iratok 
lapszámát is.
Azokat a sajátkezdeményezésre keletkezett iratokat, ame
lyek más szerv felé továbbításra kerülnek, a soronkövet
kező iktatószám alatt kell beiktatni. Az iktatókönyv 
„honnan érkezett és irat száma” rovatba „S” (saját) jel
zést, a „ki kapta meg” rovatba pedig az irat készítőjének 
nevét kell bejegyezni.
Azokat az iratokat, amelyeket különösen titkos jellegük
nél fogva a vezetők maguk borítékolnak, a következőkép
pen kell iktatni: a vezető a T. ügykezelőtől kért iktató
számot rávezeti az iratra és a borítékra, a borítékot le
zárva, címezve adja át a T. ügykezelőnek s egyben közli, 
hogy milyen tárgy elnevezéssel (esetleg fedőnévvel) kell 
az iratot iktatni.
Ha valamely ügyben négynél több szervtől érkezik 
válasz, azokat gyűjtőíven kell nyilvántartani. A gyűjtő- 
íven az irat iktatószámát, az iktatókönyv „Megjegyzés” 
rovatában pedig „Gy. i.” jelzést kell feltüntetni. A beér
kezett válaszokra az iktatószámot és a gyűjtőívről kapott 
sorszámot kell feljegyezni. A parancsoknál és utasítások
nál a gyűjtőív egyben elosztó is lehet. A gyűjtőívet az 
iratokkal együtt kell kiadni, majd irattárba (dossziéba) 
helyezni.
A szervhez érkező és a szerv által kiadott parancsokat, 
utasításokat és a nem titkos iratokat iktatólapon kell 
iktatni. Továbbá azokat a rendszeresen ismétlődő irato
kat (jelentések, stb.), amelyek iktatásához alszám nem 
szükséges, iktatólapon lehet iktatni. Az iktatólapra az
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iktatókönyvből kell számot adni, s az iktatókönyv ,,Meg
jegyzés” rovatába „folytatása iktatólapon” szöveget kell 
bejegyezni. Az iktatólapokat az év végén összefűzve, 
hitelesítve az iktatókönyvvel együtt kell megőrizni. 
Azokon a területeken, ahol a munka menete megkívánja, 
tárgyszerinti nyilvántartást (tárgymutatót) lehet alkal
mazni.

6 . Az iratok kiadása:
A T. ügykezelő az érkezett iratokat a szerv vezetőjének 
történt bemutatás után a feldolgozásra illetékes egység 
vezetőjének vagy az általa megbízott beosztottnak (továb
biakban: megbízott) adja át. A vezető köteles az iraton 
feltüntetni a feldolgozásra illetékes személy nevét és 
az irat elintézési idejére és annak érdemi részére nézve 
az iraton határidőt és utasítást adni.
A T. ügykezelő, illetve az egységek megbízottai köte
lesek a vezetőjük által meghatározott határidőket nyil
vántartani, s azok betartását ellenőrizni. A határidő 
nyilvántartás történhet: határidőnaplóban vagy a hónap 
napjai (1—31-ig) szerint felfektetett kartonlapokon, vagy 
(a megbízottaknál) átadókönyvben.
A vezető állandó jelleggel elrendelheti, hogy egyes meg
határozott iratokat a T. ügykezelő vagy az egység meg
bízottja a feldolgozásra illetékes személy részére bemu
tatás nélkül továbbítson.
Az iratokat a T. ügykezelő a feldolgozásra kijelölt egy- 

 ség megbízottjának belső kézbesítőkönyvvel, a megbízott 
az illetékes beosztottnak átadókönyvvel adja át. Ahol a 
munka menete lehetővé teszi, az iratok kiosztásához 
belső kézbesítőkönyvet nem kell használni. Ez esetben 
az iratok kiosztásakor a T. ügykezelő a megbízott átadó
könyvébe j egyezze be az irat számát és lapjainak darab
számát.

7. Az elintézés alatt álló iratok nyilvántartása az egysé
geknél:
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Minden egység megbízottjának egy átadókönyvet kell ve
zetni, melyben az egység részére érkezett és a beosztot
tak részére kiosztott, valamint a beosztottak által készí
tett iratokat nyilván kell tartani. Ebben az átadókönyv
ben kell az iratok átvételét elismertetni. Ahol a munka 
menete indokolttá teszi, egyes beosztottak külön átadó
könyvet használhatnak.
Az egység által készített iratokon a szöveg után, a lap 
bal sarkán fel kell tüntetni az átadókönyv számát, s az 
iratnak az átadókönyvben kapott sorszámát. Ez a szám 
az irat nyilvántartási számául szolgál, s míg az irat ikta
tásra vagy dossziéba való lerakásra nem kerül, e szám 
alatt kell nyilvántartani és átadni.
Azokon az iratokon, amelyek közvetlen elkészítésük után 
iktatásra vagy dossziéba való lerakásra kerülnek, nem 
kell nyilvántartási számot feltüntetni.
A központi és megyei szerveknél nem kell átadókönyv
ben nyilvántartani a hálózati jelentéseket. Azok nyilván
tartását a BM. II. Főosztály vezetőjének 1957. évi 6 . sz. 
utasítása szabályozza.
A megbízott az átadókönyv alapján köteles ellenőrizni 
a válasziratok megérkezését, s az olyan iratok visszaérke
zését, amelyeket ,,visszavárólag” .küldtek meg (pl. a kt. 
kéréseket, a kivizsgálási kéréseket, a jóváhagyásra fel
terjesztett iratokat, stb.).

8 . Betekintés az iratokba:
A beosztott a nála lévő iratokat másik beosztottnak, ve
zetője vagy helyettese engedélyével adhatja át, vagy mu
tathatja be.
Ha az iratok átadása vagy bemutatása más egységnél dol
gozó beosztott részére történik, az engedély megadását az 
engedélyt kérő beosztott vezetője által aláírt szolgálati 
jegyen kell kérni. A szolgálati jegyen fel kell tüntetni a 
dosszié számát és azt, hogy a dossziéban lévő iratok közül 
melyikbe kéri a betekintést. A szolgálati jegyet az. irat
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mellé kell csatolni és a dosszié tartalomjegyzékén fel kell 
tüntetni.

IV. az iratok készítése 
és sokszorosítása.

Az iratokat mindenkor csak szigorúan korlátozott, a vezető 
által meghatározott példányszámban szabad elkészíteni (sok
szorosítani).

9. Az iratok készítése:
Az ügyintézés gyorsaságának előmozdítása érdekében 
kisebb jelentőségű ügyekben, ahol a fogalmazvány át- 
javítása nem várható, a kiadmányt a fogalmazvánnyal 
együtt kell elkészíteni. Ha a beérkező iraton hely van, a 
fogalmazványt lehetőleg azon, egyébként külön papír
lapon kell elkészíteni.
A fogalmazványon a címzett szerven kívül fel kell 
tüntetni:
— bal felső sarkán: a szerv megnevezését, az iktató

számot,
— jobb felső sarkán: a titkossági fokot, a tárgyat, válasz 

esetén a hivatkozási számot,
— szöveg után, bal alsó sarkán: az átadókönyvből a 

nyilvántartási számot, az irat hány példányban 
készült és az esetleges mellékletek számát.
Pl.:
Nyt. sz.: 121/76.
Készült: 2 pld.
Melléklet: 3 db.

A fogalmazványt az azt készítő beosztottnak, keltezéssel 
és névaláírással kell ellátni.
A szerv vezetője határozza meg azokat az ügycsoportokat, 
amelyekben a fogalmazványt neki kell bemutatni, továbbá 
amelyeket az egyes egységek vezetői is kiadmányozhat-
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nak. — A kiadmányozás alkalmával a kiadmányozó a 
fogalmazást ,,K” jelzéssel, névaláírással és keltezéssel 
látja el:
A kiadmányozott fogalmazvány módosítására vagy a 
kiadmányozás hatálytalanítására csak a kiadmányozó vagy 
annak helyettese jogosult. A hatálytalanítást ,.töröltem” 
szóval, keltezéssel és aláírással kell igazolni.
A kiadmányozott fogalmazványról tisztázatot kell készí
teni. A tisztázatnak a fogalmazvánnyal egyeznie kell.
A fogalmazványon fel kell tüntetni, hogy ki gépelte, az 
egyeztetést (összeolvasást) kik végezték és az ügyirat
kezelési utasításokat. Pl. hány és melyik mellékleteket 
kell továbbítani, ,,Sajátkezű felbontásra” jelzéssel kell 
továbbítani, stb.
A ,,Sajátkezű felbontásra” ‘jelzéssel csak azokat az ira
tokat szabad továbbítani, amelyeknek tartalma feltétlen 
megköveteli, hogy csak a címzett láthatja.
A fogalmazványon (másolaton) vagy külön elosztón fel 
kell tüntetni, hogy az egyes példányokat kik kapták. 
A kettőnél több példányban készült iratokat sorszámmal 
kell ellátni.
Az elkészített iratot a felsőbb szervek részére minden 
esetben a kiadmányozásra jogosult eredeti aláírásával kell 
megküldeni.
Alárendelt vagy egyenrangú szerveknek sajátkezűleg alá 
nem írt (,,S. k.”-zott) kiadmány is küldhető.
Az ,,S. k.”-zott iratokat hitelesítési záradékkal kell el
látni. Az ilyen iratnál a tisztázatot hitelesítő T. ügykezelő 
az irat baloldalán a ,,kiadmány hiteles” záradékot tün
teti fel és ezt követően az iratot sajátkezű aláírással 
látja el.
Az iratokról másolatot vagy kivonatot csak a vezető enge
délyével lehet készíteni. Az eredeti iratra ilyen esetben 
fel kell jegyezni, hogy kinek a részére, hány példányban 
készült a másolat vagy kivonat és ezt az engedélyt adó
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vezetőnek alá kell írni. A másolaton a következőket kell 
feltüntetni: „a másolat hiteles”, dátum és a másolatot ké
szítő aláírása.
Parancsot, utasítást lemásolni vagy ezekből kivonatot 
készíteni csak a szerv vezetőjének engedélyével lehet. 
Minden más szervnek küldendő iratot az aláírás és az irat 
keltezése között a szerv körbélyegzőjével kell ellátni.

10. Az iratok sokszorosítása:
Az anyagraktár a stencileket sorszámmal ellátva adja át 
a T. ügykezelőnek. A T. ügykezelő kezeli a stencileket 
és köteles azok felhasználását ellenőrizni. A stencileket 
elzárva kell tartani.
Az iratok sokszorosítását az iratot készítő egység vezetője 
engedélyezi.
A sokszorosított iratokat átadás előtt sorszámmal kell el
látni és a sokszorosítást nyilvántartókönyvben kell nyil
vántartani.
Az iratok sokszorosításakor a sokszorosítást végeztető 
egység megbízottjának jelen kell lenni és az elhasznált 
stencileket, selejtpapírokat is köteles magával vinni és 
azok megsemmisítéséről gondoskodni. Az elhasznált 
stencileket kályhában kell elégetni. (A kályha csövében 
dróthálót kell elhelyezni.)

11. Az elrontott példányok, fogalmazványok megsemmisítése: 
Az elrontott példányokat, fogalmazványokat a szerv 
papírzúzógépén kell megsemmisíteni. A MÉH-nek selejt
papírokat csak zúzott állapotban szabad átadni.

V. AZ IRATOK TOVÁBBÍTÁSA 
ÉS IRATTÁRBA HELYEZÉSE.

A más szervek felé továbbításra váró iratokat a T. ügykezelő
nek kell átadni.
12. Az iratok továbbítása:

A T. ügykezelő a továbbítás megtörténtét az iktató
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könyvbe való bejegyzéssel egyidejűleg a továbbításra 
kerülő irat másolatán (fogalmazványán) tünteti fel. (Pl.: 
elküldve I. 5.)
Az iratokat ragasztószalaggal leragasztott, erre a célra 
rendszeresített borítékban kell továbbítani. A ragasztó- 
szalagot a szerv körbélyegzőjével kell lebélyegezni. 
A borítékolást úgy kell elvégezni, hogy a boríték a lera- 
gasztás megsértése nélkül ne legyen felbontható.
A boríték címoldalán fel kell tüntetni:
— a küldő szerv megnevezését (bal felső sarok),
— az irat iktatószámát és a mellékletek darabszámát 

(bal felső sarok, a küldő szerv megnevezése alatt),
— a minősítési jelzést (jobb felső sarok),
— a címzett megnevezését és helyét.
A BM. szervek a Futárszolgálat hálózatába bekapcsolt 
szervek felé küldeményeiket csak a Futárszolgálaton 
keresztül, más szervek felé saját futárral — kézbesítő- 
könyvben történő elismeréssel — küldhetik.
Az épületen belül iratokat, leveleket csak táskában vagy 
iratdossziéban lehet továbbítani. Az épületen kívül ira
tokat csak zárt borítékban, táskában, egy kísérő jelenlé
tében lehet továbbítani. A gépkocsival történő továbbí
tás esetén a gépkocsivezető egyben kísérő is lehet.
Iratok repülőgépen csak az illetékes miniszterhelyettes 
engedélyével továbbíthatók.

13. Az elintézett iratok irattárba (dossziéba) helyezése:
Az elintézett iratokat az intézkedő egységnél kell irat
tárba (dossziéba) helyezni. A beosztott az iratot vezetője, 
akadályoztatása esetén helyettese írásbeli engedélyével 
teheti dossziéba. A dossziéba helyezett iratokat tartalom- 
jegyzéken kell nyilvántartani. Ha a dossziéból iratot emel
nek ki, helyébe helyettesítő lapot kell helyezni. — Az 
operatív dossziék kezelését, az operatív nyilvántartásra 
vonatkozó utasítás szabályozza.

—  13 —
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VI. AZ IRATOK MEGŐRZÉSÉNEK 
BIZTOSÍTÁSA.

14. Az iratok megőrzése:
Az iratokat, s mindazokat az anyagokat, melyekről titkos 
adatok leolvashatók (itatós, használt indigók, stb.) lemez
vagy páncélszekrényben kell őrizni. Az egyes beosztottak 
által kezelt iratokat elkülönítve, külön lemez- vagy pán
célszekrényben kell tartani úgy, hogy ahhoz csak az illető 
beosztott férhessen hozzá. -

15. A lemezszekrény kulcsainak kezelése:
A munka befejezése után a lemezszekrényeket le kell 
zárni és lágyviasszal („fa-lakat” és zsineg felhasználásá
val) le kell pecsételni. A lemezszekrény kulcsát lepecsé
telt kulcstartó kazettában az ügyeletes tisztnek kulcs
nyilvántartókönyvben aláírás ellenében kell átadni.
Ha a szekrénynek másodpéldány kulcsa is van, akkor 
viaszpecséttel lepecsételt borítékban, a vezető szekrényé
ben kell őrizni.
Ha egy kulcsot elvesztenek vagy ellopnak, a zárakat át 
kell alakítani és új kulcsot kell készíteni.

16. A szekrények felnyitása:
A kulcstartó dobozt csak a szekrény használója bonthatja 

 fel. Végső és halasztást nem tűrő esetben, ha a szekrény 
használója nincs jelen, a kulcstartó dobozt az illetékes 
vezető vagy annak parancsára más személy, az ügyeletes 
tiszt jelenlétében felbonthatja. Ez esetben a felnyitásról 
jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a szekrény használó
jának kell átadni.

17. A munkafüzetek használata:
Titkos adatok feljegyzéséhez (értekezlet, ellenőrzés, refe- 
ráda, stb.) a T. ügykezelő által hitelesített és nyilvántar
tott munkafüzetet kell használni.
Iskolákon a foglalkozások titkos anyagainak feljegyzésére 
a hallgatóknak munkafüzeteket kell kiadni. Ez a füzet
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további használatra titkos anyagként az iskola parancs
nokának engedélyével elküldhető ahhoz a szervhez, ahová 
a hallgató távozott.
A beosztottak külső munkára üres, nem hitelesített füze
tet (blokkot) vigyenek magukkal.

18. Az iratok átadása munkakör átadás esetén:
Az iratokat munkakör átadás esetén a vezető által kije
lölt beosztottnak jegyzőkönyv felvételével kell átadni. 
Ehhez fel kell használni a főnyilvántartási könyvben be
jegyzett adatokat is. A jegyzőkönyvet a T. ügykezelőnél 
kell megőrizni.

19. A bélyegzők nyilvántartása és kezelése:
A címeres, sorszámozott és BM. szerv elnevezését tartal
mazó bélyegzőket a minisztérium Titkárságától kell igé
nyelni. Az ilyen bélyegzőket „Szigorúan titkos” minősí
téssel kell továbbítani.
A szervnél lévő bélyegzőket a T. ügykezelő tartja nyil
ván. A nyilvántartásba a következő adatokat kell feltün
tetni: bélyegző lenyomata, a bélyegző kiadásának napja, 
a bélyegzőt használó egység neve, a bélyegzőt átvevő és 
használó neve és aláírása. A lemezszekrények pecsételé
séhez használt pecsétnyomókat számszerint kell nyilván
tartani.
A bélyegzőt használó személy felelős a bélyegző rendelte
tésszerű használatáért, a bélyegző biztonságos őrzéséért.

20. Az iratok megsemmisítése:
Az iratok selejtezését évenként egyszer a selejtezésre 
vonatkozó belügyminiszteri utasítás alapján a szerv veze
tője rendeli el. Indokolt esetben elévült, értéktelen ira
tokat vagy felesleges példányokat az illetékes vezető en
gedélyével év közben is meg lehet semmisíteni. A meg
semmisítést az illetékes vezető által kijelölt személyek 
(legalább 2 fő) végzik. A megsemmisítésre kerülő iratok
ról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben fel kell tün
tetni a megsemmisítésre kerülő iratok iktatószámát, lap-
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jainak darabszámát. A jkv-et az illetékes vezetőnek a 
megsemmisítés végrehajtása előtt jóvá kell hagyni, a 
megsemmisítés után pedig mindazoknak alá kell írni, akik 
a megsemmisítést végezték. A jegyzőkönyv alapján az 
iktatókönyvben a megsemmisítést fel kell tüntetni.
A jkv-et a T. ügykezelőnél külön dossziéba helyezve, 
iktatólapon nyilvántartva kell megőrizni.

21. A T. ügykezelők elhelyezése:
A T. ügykezelőket minden esetben külön munkahelyiség
ben kell elhelyezni. Az íróasztalokat és szekrényeket 
korláttal kell elválasztani a helyiség többi részétől.

22. A szabályzat oktatása:
Minden vezető köteles gondoskodni arról, hogy az újon
nan kinevezett vagy más területről áthelyezett beosztot
tak mielőtt iratok készítésével, feldolgozásával, kezelé
sével foglalkoznak, a jelen szabályzatból a rájuk vonat
kozó részt megismerjék és annak tudomásulvételét alá
írásukkal igazolják.

23. Az ügykezelés ellenőrzése:
Az ügykezelés központi szervezését, irányítását és ellen
őrzését a minisztérium Titkársága végzi.
Az alárendelt szerveknél a titkos ügykezelés ellenőrzését 
időszakonként a felsőbb szerv képviselői végzik.
A T. ügykezelő a szerv vezetőjével történt előzetes meg
beszélés alapján köteles működési területén a jelen sza
bályzat betartását időszakonként ellenőrizni. Továbbá 
negyedévenként köteles ellenőrizni: a bélyegzők és a 
titkos ügykezeléshez használt könyvek, munkafüzetek és 
dossziék meglétét, valamint az ,,S. k.” jelzéssel érkezett 
iratok hollétét s elintézését. A T. ügykezelő az ellenőrzés 
megtörténtét a nyilvántartó könyveiben aláírásával 
igazolja.
Minden egység (csoport, alosztály) vezetője köteles terü
letén a titkos ügykezelés állapotát félévenként legalább
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egy esetben ellenőrizni és annak eredményét a szerv 
vezetőjének írásban jelenteni.
Az ellenőrzésnek ki kell terjednie:
— a titkos ügykezelés szabályainak ismeretére,
— az iratok készítésének, nyilvántartásának, kezelésé

nek, őrzésének és továbbításának rendjére,
— az ügyek elintézésére,
— az iratok meglétére,
— az éberség és konspiráció helyzetére és
— a jelen szabályzat egyéb követelményeinek végre

hajtására.
A szervek vezetői a fenti ellenőrzések alapján kötelesek 
félévenként értékelni szervük területén a titkos ügyke
zelés állapotát és szükség esetén parancsot kell kiadni, 
mely feltárja a titkos ügykezelés, az éberség és konspirá
ció területén fennálló jellegzetes hiányosságokat és meg- 
határozza az azok kiküszöbölése érdekében végrehajtandó 
feladatokat.

24. A szabályzat megszegőivel szembeni eljárás:
Az a személy, aki a jelen szabályzat megsértését észleli 
vagy arról tudomást szerez, köteles ezt a tényt szolgálati * 
úton haladéktalanul jelenteni.
Azt, aki a kötelező éberséget megsérti, az elkövetett cse
lekmény súlyának megfelelően vagy fegyelmileg vagy 
bűnvádi úton felelősségre kell vonni.

25. A szabályzat hatálybalépése:
A jelen szabályzat 1958. január 1-én lép hatályba. Ezzel 
egyidejűleg a 10 — 200/1954. számú titkos ügykezelési 
szabályzat hatályát veszti.

Borgos Gyula s. k.
rny. alez.

a BM. titkárság vezetője.
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1951. évi 21. sz. törvényerejű rendelet kivonata az államtitok és a hivatali 
titok büntetőjogi védelméről.

Az olyan adatoknak vagy tényeknek illetéktelenekkel való közlése, 
melyek népi demokráciánk biztonságát, politikai, gazdasági és állam- 
igazgatási rendjének érdekeit érintik, nemkülönben az ilyen adatok 
hanyag, lelkiismeretlen kezelése lehetőséget nyújt népi demokráciánk 
ellenségeinek arra, hogy építő munkánkat megzavarják.
Ezért hazánk minden polgárának, aki hivatali állása, vagy munka
viszonya következtében vagy egyébként államtitokról és hivatali titokról 
tudomással bír, elsőrendű kötelessége ezt éberen megőrizni és a lehetősé
gét is kizárni annak, hogy az ellenség birtokába juthasson. Annak 
pedig, aki a kötelességének nem tesz eleget és az államtitkot és hivatali 
titkot akár szándékosan, akár gondatlanságból megsérti vagy egyenesen 
államtitok és hivatali titok jogosulatlan megszerzésére törekedik, tudnia 
kell, hogy cselekménye súlyos büntetést von maga után.
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, hogy nyomatékosan biz
tosítsa az államtitokkal és a hivatali titokkal kapcsolatban is az éberség 
követelményeit, az államtitok és a hivatali titok büntetőjogi védelméről 
a következő törvényerejű rendeletet alkotja:

1. §.
(1) Államtitok minden olyan adat vagy tény (utasítás, intézkedés, el
járás, stb.), továbbá bármely olyan irat vagy tárgy (okmány, terv, 
vázlat, rajz, modell, minta, stb.), amelyet akár jogszabály, akár hiva
talos rendelkezés államtitoknak nyilvánított vagy amelynek illetéktelen 
személy tudomására jutása az állam biztonságát, politikai, illetőleg 
gazdasági érdekét sérti vagy veszélyezteli.
(2) Államtitok az állami vállalatra, illetőleg más állami gazdálkodó 
szervre vagy működésére vonatkozó olyan adat, tény, irat vagy tárgy 
is, amelynek illetéktelen személy tudomására jutása az állam biztonsá
gát, politikai, illetőleg gazdasági érdekét sérti vagy veszélyezteti.
(3) Minden esetben államtitoknak minősül az olyan hivatalos irat vagy 
tárgy, amelynek titkos kezelését ügyviteli szabályzat, a hivatalvezető 
vagy az arra jogosított más hivatalos személy elrendelte.
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(1) Hivatali titok bármely olyan adat, tény, irat vagy tárgy, ame
lyet akár jogszabály, akár hivatalos rendelkezés (gyakorlat) hivatali 
titoknak nyilvánított vagy amelynek illetéktelen személy tudomására 
jutása, az államigazgatás rendjét vagy zavartalan működését sérti vagy 
veszélyezteti,
(2) Hivatali titok az állami vállalatokra, illetőleg más állami gazdál
kodó szervre vagy működésére vonatkozó olyan adat, tény, irat vagy 
tárgy is, amelynek illetéktelen személy tudomására jutása valamely állami 
vállalat működésének rendjét vagy zavartalanságát sérti vagy veszé
lyezteti.

3. §.
Aki államtitkot jogosulatlanul megszerez, illetőleg aki bármilyen módon 
birtokába vagy tudomására jutott államtitkot nyilvánosságra hozza, ille
téktelen személlyel közli, illetéktelen személy részére más módon hozzá
férhetővé teszi vagy akár a maga, akár a más javára egyébként felhasz
nálja vagy jogtalanul megsemmisíti, használhatatlanná teszi vagy el
rejti, tíz évig terjedhető börtönnel büntetendő.

4. §.
Aki hivatali titkot jogosulatlanul megszerez, illetőleg, aki a bármilyen 
módon birtokába vagy tudomására jutott hivatali titkot nyilvánosságra 
hozza, illetéktelen személlyel közli, illetéktelen személy részére más mó
don hozzáférhetővé teszi vagy akár a maga, akár más javára egyéb
ként felhasználja avagy jogtalanul megsemmisíti, használhatatlanná 
teszi vagy elrejti, öt évig terjedő börtönnel büntetendő.

5. §.
Ö t évig terjedhető börtön a büntetése annak, aki államtitkot tartalmazó 
iratot vagy tárgyat elveszít.

6. §.
Három évig terjedhető börtönnel büntetendő, aki az államtitok kezelé
sére vonatkozó szabályokat megszegi.

7. §.
Szándékos bűntett esetén vagyonelkobzást és kiutasítást is ki lehel 
mondani.

8. §.
Aki hiteltérdemlő tudomást szerez arról, hogy az előző rendelkezések
ben meghatározott bűntett elkövetése készül vagy ilyen bűntettet követ
lek el és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, jelentést nem tesz, két évig 
terjedhető börtönnel büntetendő.

2.  § .
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34/1957. (V I. 16 .) Korm. számú rendelettel módosított 
9 /1955. (II. 15 .) M T. számú rendelet kivonata az államtitoknak 

tekintendő adatok megállapításáról.

I.
Az ország védelmére és biztonságára vonatkozó adatok.

1. §.
A fegyveres testületek, katonai parancsnokságok, azok egységei (inté
zetek, intézmények) szervezéséről, létszámáról, elhelyezéséről, működé
séről, harcértékéről, hadrafoghatóságáról, mozgósítási és hadműveleti 
terveiről szóló adatok, valamint az anyagi és pénzügyi ellátásáról szóló 
összesített adatok.

2. §.
A Magyar Népköztársaság és a vele szövetséges államhatalmak között 
létrejött katonai szerződések, tervek, hadiipari és ipari kapacitások, 
kereskedelmi szerződések és árucsereforgalmi megállapodások, személyi 
és anyagmozgósítási készletekről, állami és katonai tartalékok méretei
ről és állapotáról szóló adatok.

3 . § .

Mozgósítási és hadműveleti tervek, továbbá az ezekkel kapcsolatos 
államigazgatási, ipari, közlekedési, híradási rejtjelzési adatok, tervek és 
rendszabályok.

4. § .

A hadiipari vállalatok és amennyiben katonai jellegű rendeléseknek tesz
nek eleget, úgy — az illetékes miniszter kijelölése alapján — más 
iparvállalatok elhelyezése, felszerelése, pénzügyi, ipari tervei, állapota, 
termelőképessége, létszámhelyzete, nomenklatúrája és termelési kapacitá
sáról szóló adatok.

3. § .

A Magvar Népköztársaság védelmének műszaki és egyéb területén tör
ténő felfedezések, találmányok, tökéletesítések, kutató és kísérleti mun
kákról szóló adatok.
A Magyar Népköztársaság védelmi képességével és biztonságával kap
csolatos iratok, anyagok és kiadmányok, úgyszintén ezeken az iratokon, 
anyagokon és kiadmányokon alapuló adatok.
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