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Tárgy: Rejt jelző Utasítás kiadása a Belügyminisztérium 
IX/2. Osztálya részére.

A Belügyminisztérium szervei rejtjeles összeköttetésének
megszervezése és vitele területén a legszigorúbb rend meg
teremtése érdekében jóváhagyom és kiadom a Minisztertanács
Elnökségének 4491/55 sz. határozata alapján kidolgozott
Rejtjelző Utasítást és

m e g p a r a n c s o l o m :

1./ A rejtjelző utasítást jelen parancs kiadása napján 
léptetem érvénybe.

2./ A Belügyminisztérium IX/2. Osztály vezetője biztosítsa 
a Rejtjelző Utasítás követélményeinek maradéktalan be
tartását a rejtjelzést végző beosztottak, valamint a 
rejt jelzett közleményekbe betekintési joggal bíró sze- 
mélyek által,

3./ Jelen Rejtjelző Utasítás végrehajtását a B M . XV .Osz
tály ellenőrzi.

Dékán István sk 
államvédelmi vezérőrnagy 
Belügyminiszter I.helyettes

Felterjesztem: Belügyminiszter Elvtársnak.
Kapják: elosztó szerint.
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SZIGORÚAN TITKOS ! 
KÜLÖNÖSEN FONTOS !

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG Belügyminisztériuma.

Ikt.sz.: 86-591-1/1956.

Jóváhagyom:

Dékán István sk. 
áv.vörgy. 

Miniszterhelyettes.

R E J T J E L Z Ő - U T A S Í T Á S  
a Belügyminisztérium IX/2 osztály rejtjelző munkájának 

megszervezésére és vitelére._____________

I.
Alapvető elvek:
1./ A BM. IX/2 osztályon rejtjelző szolgálatot kell szervezni

az államtitkok fokozottabb megőrzése céljából, hogy ezen ke
resztül állandóan biztosítva legyen a sürgős és szigorúan 
titkos közlemények biztonságos továbbítása.

2./ A BM. IX/2 osztályon rejtjelzéssel megbízott személyek állo
mányilag a IX. Főosztályhoz tartoznak, szakmai irányításukat 
a BM. XV. osztály végzi.

3./ A BM. IX/2 Osztály alárendeltségében új rejtjelző szerv léte
sítését a Belügyminiszter elvtárs engedélyezi, a BM. IX. Fő- 
osztály javaslata és a BM. XV. osztály véleményezése alapján.

javaslathoz csatolni kell az új rejtjelző szerv összekötte
tési sémáját.

4 ./ A BM. IX. Főosztály a BM. XV. osztállyal együttesen felelősek 
a IX/2-es Osztály rejtjelző munkájának megszervezéséért. A IX 
Főosztály felelős a IX/2 Osztályon a rejtjelzőeszközök biz
tonságos őrzése megteremtéséért, a szigorú konspirációért.

5./ A BM. IX/2 osztályon a megbízott rejtjelzők a következő rende- 
letek alapján végzik munkájukat.
Jelen Rejtjelző Utasítás.
A BM. XV. osztály által kiadott utasítások.
A BM. IX. Főosztály vezetőjének utasításai.
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II.
Személyi kérdések:
6./ A BM. IX/2 osztály területén rejtjelző munkára csak politikai

lag fejlett, megbízható, jó felfogóképességű, kellő általános 
műveltséggel rendelkező elvtársakat kell beállítani.

7./ Rejtjelzőket önálló munkára csak megfelelő kiképzés és vizs
gáztatás után lehet beállítani.

8./ Minden rejtjelzéssel megbízott személytől, valamint akik mun
kájuk végzése során a rejtjelzést végzőkkel egy helyiségben 
kénytelenek dolgozni /:pl. a technikusok:/ titoktartási nyi
latkozatot kell venni. A megbízott rejtjelzők részére rejtjelzői 
engedélyt kell kiállítani. Ezt az engedélyt a BM. XV. Osztály 
vezetője hagyja jóvá a BM. IX. Főosztály véleményezése alapján. 
Az engedélyt két évenként meg kell újítani. Mind a titoktartási 
nyilatkozatot, mind a rejtjelzői engedélyt a BM. XV. Osztály 
nyilvántartójában kell őrizni.

9 ./ Rejtjelzői munkakörben foglalkoztatott személyek kötelességei:
Elsajátítani és végrehajtani a rejtjelzéssel kapcsolatban kia
dott használati utasításokat és rendeleteket.
Rejtjelzésre érkező, illetve továbbítandó közlemények haladék
talan pontos feldolgozása és továbbítása.
A rejtjelző szolgálattal kapcsolatos konspiráció szigorú be
tartása.
A rejtjelző munka állandó fejlesztése érdekében fokozza szakmai 
képzettségét, állandó szakmai gyakorlat utján javítsa munkája 
minőségét, a szolgálat jobb ellátására vonatkozó javaslatát 
jelentse szakmai elöljárójának.
A rejtjelző szolgálat terén történt rendkívüli eseményt hala
déktalanul jelentse szakmai elöljárójának.

10./ Az objektum parancsnokának feladatai és felelőssége a rejt
jelzéssel kapcsolatban. 
A rejtjeleszközök, rejtjelkulcsok, rejtjelző utasítás, hasz
nálati utasítások, stb. biztonságos őrzése és megvédése a de- 
konspirálodástól.
Időben kiadni az érvényben lévő rejtjelkulcsokat.
A lejárt rejtjelkulcsokat és elhasznált eszközöket összegyűjteni, 
biztonságos megőrzése, majd a lejártától számított 24 óra el
teltével megsemmisíteni.
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Beosztottai rejtjelző munkájának ellenőrzése, gyakorlás meg
szervezése.
Javaslattétel a munka megjavítására.
Azonnal jelenteni minden rendellenességet, rendkívüli eseményt 
a IX. Főosztály és a XV. Osztály vezetőinek.
Felel a kiadott rejtjelző eszközökért, rejtjelkulcsokért, 
a rejtjelzéssel kapcsolatos okmányokért, iratokért, munkafüze
tekért, stb. Beleértve a már lejárt, de még meg nem semmisített 
eszközök, iratok, rejtjelkulcsok stb.-ért.

11./ A rejtjelző szerv beosztottainak tilos:
A rejtjelzői megbízást illetéktelen személyekkel közölni.
A rejtjelzőeszközökről, valamint minden rejtjelzést érintő kér
désről - a IX. Főosztály vezetője és vezető helyettese, a lX/2 
Osztály vezetője és a XV. osztály vezetője és vezető helyettesei, 
a XV/4 alosztály vezetője és az ellenőrzéssel megbízott, meg
hatalmazással ellátott személyeken kívül bárkinek, bármilyen 
tájékoztatást adni.
Rejtjelezve továbbított táviratok tartalmát elmondani, vagy 
ismertetni.
Illetéktelen személyek jelenlétében, vagy nyilvános helyen 
szakmai beszélgetést folytatni, valamint magánbeszélgetésekben 
bármilyen rejtjelzéssel kapcsolatos adatot megemlíteni.
Bármilyen rejtjelzői eljárást magáncélra felhasználni.
Külföldi kapitalista követségek, konzulátusok és egyéb más 
külföldi kapitalista intézményeket látogatni, ezekkel közvet
lenül, vagy személyeken keresztül kapcsolatba lépni, valamint 
velük kapcsolatban lévő személyekkel érintkezni, vagy részükre 
bármilyen munkát végezni.
Mindezek államtitkot képező adatok.

III.

A rejtjelző helyiségek biztonsága és a rejtjelző eszközök őrzése.
12./ Rejtjelző munkát olyan helyiségben szabad végezni, ahol bizto

sítva van, hogy a rejtjelző eszközöket és a rejtjelző munkát 
kívülről semmilyen módon meglátni nem lehet, a z iránymérő 
objektumok ablakaira kívülről nem fémből készült hálót kell 
felszerelni, belülről függönnyel kell ellátni, a helyiség ajtaját 
zárva kell tartani.
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13./ Minden rejtjelző helyiséget el kell látni az iratok megsemmi
sítésére alkalmas felszereléssel. /:pl. égető edények.:/

14./ a rejtjelző helyiségben rejtjelzés idején az oda beosztotta
kon kívül - a 8. pontban felsoroltak kivételével - más szemé
lyeknek belépni tilos. Ha a helyiségbe olyan személy akar be
lépni, akinek szolgálati okból a helyiségbe be kell menni, 
mielőtt beeresztenék az illetőt, a rejtjelző eszközöket és tartozé
kaikat erre a célra rendszeresített borítólapba kell tenni és 
az asztalfiókba el kell zárni.

15./ Minden rejtjelző szervet az anyag őrzése céljából fémládával 
kell ellátni, melybe bármit betenni, vagy onnan kivenni csak 
a parancsnoknak van joga, illetve az ő kötelességei. A fémládát 
erősen rögzíteni kell a padlóhoz. A fémládát a parancsnok pe
csét nyomójával le kell pecsételni. Minden ládához két kulcsot 
kell csináltatni. Az egyik kulcs az objektum parancsnokánál van, 
aki felelős a vasládában lévő anyagokért, a másik kulcsot, pedig 
lepecsételt borítékban az objektumban kell elhelyezni, a be
osztottaknak a borítékot felbontani és a fémládát kinyitni 
csak rendkívüli esetkor szabad /:pl. tűzvészkor, vagy ellen
séges fegyveres támadás esetében, stb.:/

16./ a fémládában tilos olyan anyagot őrizni, amely nem tartozik a 
rejtjelzéshez.

IV.

Általános tudnivalók a rejtjelző eszközökről.
17 ./ A BM. IX/2 Osztályon csak a BM. XV. osztálya által kiadott

rejtjelző eszközökkel szabad rejtjelzést folytatni. M ás esz
közt használni szigorúan tilos.

18./ A rejtjelző eszközökhöz tartozik minden anyag, irat, amit köz
vetlenül a rejtjelzéshez használnak.
A rejtjelző eszközök szigorúan titkos, államtitkot képező anya
gok.

19./ A rejtjelző e szközökkel azonos elbírálásban részesülnek.
Használati utasítások.
Rejtjelző utasítás.
Rejtje lzéshez kiadott utasítások. 
Rejtjelző eszközök vázlatai.
Kulcsbeállítás leírása.
A rejtjelző munkával kapcsolatos összes oktatási anyagok és 
segédletek.
Ezekre az iratokra rá kell vezetni a "szigorúan titkos"
"Rejtjelző eszközként őrzendő" megjelölést és ugyanolyan biz
tonsággal őrzendők, mint a rejtjelző eszközök.
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20./ Szigorúan tilos rejtjelző eszközökről, kulcsbeállításokról 
szóló bármilyen közleményt rádión, géptávírón, telefonon,
sem nyílt,, sem rejtjelzett formában továbbítani. Kivételes ese
tekben a BM. XV. Osztály engedélyével rejtjelezve ilyen közle
mények továbbíthatók.

21./ a rejtjelző eszközökben és használati utasításban változás 
eszközlése, valamint a rejtjelző eszközök sokszorosítása és 
lemásolása a BM. XV. Osztály engedélye nélkül szigorúan tilos. 
Kivételt képez a varsói központ, vagy külföldről vezénylő 
központ utasítására, vagy kérésére történő kód, illetve fedő
táblán kiegészítések. Ilyen esetekről a BM. XV. osztályt ér
tesíteni kell.

22./ A rejtjelző eszközöket csak azokban a viszonylatokban lehet 
használni, amelyekre azokat készítették.

23./ A BM. IX/2 osztály megbízott rejtjelzői ellenőrzés alkalmával 
kötelesek elszámolni a részükre kiadott rejtjelző eszközökről, 
azok felhasználásáról és a rejtjelzéshez kiadott okmányokról.

V*

Rejtjelzőeszközök nyilvántartása, szétküldése és teendők veszély
esetére.
24./ A BM. IX/2 osztály megbízott rejtjelzői kötelesek a megkapott, 

valamint a meglévő eszközökről példányonként és lapokszerinti 
nyilvántartást vezetni, amelyről időszakonként elszámolni tar
toznak a BM. XV. Osztálynak.

25./ A rejtjelkulcsokat, gammákat, rejtjeleszközöket és segédlete
ket - kivéve az adott időben érvényes és felhasználás alatt 
lévőket - fémládában kell őrizni, a tartalékeszközöket külön 
borítékban, viaszpecséttel lepecsételten kell a vaskazettába 
elhelyezni. Rejtjelkulcsokat, gammákat, stb. a vaskazettába 
betenni, vagy onnan kivenni az objektum parancsnokának a fela
data. Szigorúan tilos a megjelölt használati idő előtt a rejt
jelkulcs tömböt a vaskazettából kivenni és felbontani.

26./ A rejtjelzőeszközöket és okmányokat a rejtjelző szerv helyisé
géből - rendkívüli esetekben, vagy külön utasítás kivételével - 
SZIGORÚAN TILOS !

27./ A rejtjelző eszközöket erős, lepecsételt csomagokba kell
szállítani. A rejtjelző eszközöket tartalmazó csomagokat át 
kell varrni és viaszpecséttel kell lepecsételni.
A csomagokra a következő feliratokat kell írni. "Szigorúan tit
kos!  Sajátkezű felbontásra, címzett, a csomag száma, feladó."
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28./ a rejtjelző eszközök és segédleteiknek csomagolását a BM.
XV. osztály felelős megbízottjának kell végeznie és gondoskod
nia azok szétküldéséről.

29./ A rejtjelző eszközöket, okmányokat,a rejtjeles anyagokat tar
talmazó csomagokat az Országos Futárszolgálattal kell továbbí
tani, vagy erre a célra külön fegyveres futárt kell indítani, 
akiket el kell látni futárigazolványokkal.
Közforgalmi eszközök igénybevételét, azokon való szállítást 
lehetőleg kerülni kell. Rejtjelző eszközt vagy azzal egy el
bírálás alá tartozó dolgokat csak fegyveres kísérettel lehet 
vinni.

30./ A csomagban lévő kísérő levélben meg kell jelölni a csomag 
tartalmát, példányok számát és a csomag leírását.

31./ A használati utasítást, a rejtjelző eszközök rendeltetésének 
megjelölését, a rejtjelző eszközök használati idejét külön 
levélben kell megküldeni.

32./ a rejtjelző eszközök kézhezvételekor a leírásnak megfelelően 
ellenőrizni kell a csomagolást, továbbá, hogy a kísérő levélben 
feltüntetett példányok és azok számai rendben vannak-e ? Ha 
semmi hiányt nem észlelünk, akkor azonnal átvételi elismervényt 
küldünk futárpostával, vagy rejtjeles táviratban. /:pl. nyilván 
tartási száma, a küldeményt ekkor és ekkor sértetlenül és hiány- 
talanul megkaptam! "  Aláírás.
Ha a csomag megérkezésekor sérülést észleltünk, akkor jegyző
könyvet kell készíteni, amelynek egy példányát a BM. XV. Osz
tályának kell megküldeni. Amíg a rejtjelző eszközre vonatkozó 
utasítás nem érkezik meg, a csomagban lévő rejtjelző eszközö
ket nem lehet használni.

33./ A bevonásra kerülő, vagy lejárt rejtjelző eszközöket és azok 
tartozékait a BM. XV. osztálynak kell megküldeni. Esetenként 
a BM. XV. Osztály engedélyt adhat a helyszíni megsemmisítésre, 
amely legalább 2 személy jelenlétében történhet.
A lejárt kulcsokat, valamint az elhasznált gamma lapokat 24 
óráig meg kell őrizni, /:hogy ismétlés kérés esetén ellenőrizni 
tudjuk a rejtjelzést:/ majd helyszínen az objektum parancsnoka, 
semmisíti meg egy beosztott jelenlétében, a megsemmisítés 
előtt a parancsnok köteles ellenőrizni, hogy a lejárt eszközök, 
vagy az elhasznált gammalapok, stb, megvannak-e. A megsemmisí
tett dolgokat beírja az erre a célra rendszeresített megsemmi
sítő naplóba és a jelenlévők azt aláírják.

34./ Rendkívüli körülmények esetén, ha támadás fenyegeti az irány
mérő objektumot, mindent meg kell tenni a rejtjelző eszközök, 
okmányok megőrzése érdekében, azokat megőrizni mégsem lehet, 
az anyagot sürgősen meg kell semmisíteni, a megsemmisítésről 
jegyzőkönyvet kell készíteni.
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Különleges esetekben a megseimmisítésről utólag is lehet jegyző
könyvet készíteni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni, hogy ki
nek az utasításéra, mit semmisítettek meg, milyen körülmények 
között, ki volt jelen a megsemmisítéskor. Elsősorban az olyan 
okmányokat kell megsemmisíteni, amelyeket közvetlenül a rejt
jelzéshez használnak, pld, kulcstáblázatok vagy a rejtjeles 
táviratok nyílt szövegei, stb.

35./A rejtjelző eszközök, vagy használati utasítás olyan megsérté
se esetén, amely a rejtjelző eszközök dekonspirálására vezet, 
erről azonnal értesíteni kell a megfelelő intézkedések megtéte
lére a BM. XV. osztályt és a BM. IX. Főosztályt.

36./ Szolgálat átadásakor a rejtjelző eszközök átadás-átvétel tár
gyát képezik, az erre a célra felfektetett titkosított füzetben 
aláírás ellenében történhet.
Hosszabb időre csak jegyzőkönyvileg adhatja át a rejtjelző esz
közt. Az átadás-átvételkor ellenőrizni kell, hogy megvan-e min
den példány, a példányokban megvan-e minden lap.

VI.
Rejtjelezett táviratok általános elvi tudnivalói.
37./ Szigorúan tilos illetéktelen személyekkel megismertetni a rejt

jeles táviratok eredeti nyílt szövegeit.
38./ A megbízott rejtjelzőnek szigorúan tilos:

- ugyanazt a szöveget nyílt és rejtjelzett formában bármilyen 
híradó-eszközön, vagy levélben közölni,

- géptávírón, rádión, telefonon a távirat nyílt szövegéről, 
nyílt beszélgetést folytatni,

- olyan személyeknek, akiknek nincs joguk betekinteni a rejtje- 
les anyagokba, valamilyen közlést adni a rejtjeles táviratok
tartalmazárol.

39./A közlemény leadásra kész rejtjelzett szövegét kryptogrammának 
nevezzük.
A kryptogramma szolgálati, nem titkos anyag. Az adott rejtjel- 
szöveg nyílt szövege vagy alaprejtjelzése viszont szigorúan 
titkos irat.

4 0 ./a  különösen fontos tartalmú táviratok rejtjelzésekor a rejtjel
ző köteles ellenőrizni a rejtjelzés helyességét annak megállapí
tására, hogy helyesen rejtjelezte-e a táviratot, megoldja a rejt- 
jelzett szöveget, a kryptogrammát.
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41./ A táviratok szövegét teljesen rejtjelezni kell. Részleges rejt
jelzés SZIGORÚAN TILOS !

42./ a kryptogrammát bármely hírközlő eszközön lehet továbbítani.
43./ Ha a leadott távirat ismétlését kérik, a rejtjelzés helyességét 

megoldással kell ellenőrizni. Amennyiben rejtjelzési hibát nem 
találunk, akkor a távirat leadását meg kell ismételni. Ha rejt- 
jelzési hibát észlelünk, akkor a távirat szövegét újra kell rejt
jelezni, új gammával kell átkulcsolni.

44./ A rejtjelzőhöz érkező rejtjeles táviratot - vezénylés - vagy 
kryptogrammát az "érkező iktatókönyvbe" kell vezetni, ezután 
meg kell oldani a táviratot.

45./ Olyan esetben, ha a rejtjeles táviratot nem tudják megoldani, 
mindent meg kell tenni a távirat megfejtésére. Ha ezek folytán 
nem értünk el eredményt, kérjük a távirat megismétlését. Ilyen
kor le kell adni a távirat számát, csoport számát és a rejtjelzett 
szöveg első néhány csoportját.

46./ A rejtjelzőnek a rejtjelzett anyagokkal kapcsolatos reklamáció
kat csak rejtjelzett formában lehet továbbítani.

VII.

A BM. IX/2 Osztály rejtjelző szervének ügykezelése.
47./ A BM. rejtjelző szerveinek ügyvitelét a TÜK .-től külön kell ve

zetni, azonban a TÜK. szabályzata szerint.
48./ a rejtjelző eszközöket és a rejtjelzéssel kapcsolatos okmányo

kat az iránymérő objektumban kell őrizni és kezelni, az erre 
rendszeresített füzetben kell nyilvántartani.

49./ A rejtjeles táviratokat elkészíteni csak nyilvántartott titko
sított füzetekben lehet megfogalmazni. Másra fogalmazványt ké
szíteni SZIGORÚAN TILOS.

50./ a táviratok ügykezelésére az alábbi könyveket, füzeteket kell 
tartani:
-Kimenő rejtjelzett táviratok számára munkafüzet.
-Beérkezett rejtjelzett táviratok számára munkafüzet.
-Eszköz nyilvántartó füzet. 
-Megsemmisítő jegyzőkönyvre füzet.
-Szolgálat átadására, átvételére füzet.
A betelt füzeteket a helyszínen kell megsemmisíteni két személy 
jelenlétében. A megsemmisítést a megsemmisítő jegyzőkönyvbe 
be kell vezetni és a megsemmisítésnél jelenlevőknek a jegyző
könyvet alá kell írni.
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51./ Ha a megbízott rejtjelző bármilyen okból /:engedély vissza
vonás, rejtjelző leváltása, áthelyezése, elbocsátása:/ szolgá- 
latát átadja, az összes anyagok átadás-átvétel tárgyát képezik.
Az átvevőnek meg kell győződni arról, hogy az összes átadandó 
eszközök és iratok darabszám és lapoldal szerint megvannak-e.
Az átadásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy példányát 
a BM. XV. osztálynak kell megküldeni.
Minden rejtjelző szervnek évente kétszer el kell számolni a ré
szére kiadott rejtjelzőeszközökről és segédletekről, ugyanakkor 
tegyen észrevételeket és javaslatokat a rejtjelzéssel kapcsolatban.

VIII.
A IX/2 Osztály rejtjelző munkájának ellenőrzése.
52./ A BM. IX/2 osztály rejtjelző munkáját szakszempontból a BM.

XV. osztály jogosult ellenőrizni.
Ellenőrizni kell:
A rejtjelzésre kiadott összes rejtjelző eszközöket és tartozékait, 
táviratok, ügydarabok meglétét,
a rejtjelző munka megszervezését és a rejtjelzés vitelének he
lyességét, valamint a rejtjelző szoba biztonsági feltételeit 
a rejtjelzői utasításba foglaljak alapján,
ellenőrizni kell, hogy a rejtjelző eszközzel a használati utasí
tásnak megfelelően dolgoznak-e,
továbbá mindazokat a feladatokat, amelyeket a rejtjelző utasí
tás előír.

53./ Az ellenőrzés eredményéről részletes jegyzőkönyvet kell készíteni 
és a IX. Főosztálynak, valamint a XV. osztálynak kell megküldeni.

54./ A rejtjelző munka felszámolása esetén legalább 2 főből álló 
felszámoló bizottságot kell alakítani.
A bizottságot a XV. osztály kiküldöttjéből és a IX. Főosztály 
vezetője által megbízott személyből kell megalakítani.
A bizottság feladata:
- a z illetékes rejtjelző szervhez küldött és ott készített ok
mányok ellenőrzése,

- a BM. XV. osztálya által nyilvántartott rejtjelző eszközök és 
okmányok felterjesztése a BM. XV. osztályhoz,

- fel nem terjesztett okmányok megsemmisítése,
- felszámolási jegyzőkönyv felvétele.
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A felszámolásról szóló jegyzőkönyvet 1 példányban kell elkészí
teni, a bizottság tagjainak alá kell írni és a BM. XV. osztály
hoz kell felterjeszteni.
A Bizottság tagjai felelősek azért, hogy a felszámolt szerv helyi
ségében semmiféle rejtjelzéssel kapcsolatos okmány ne maradjon. 
Hiány esetén rendkívüli eseményként jelenteni kell és intézked
ni kell az okmány hollétének megállapítására.

IX.
Felelősségre vonás a rejtjelző utasítás és a használati utasítás
megsértőivel szemben.

55./ A rejtjelző utasítás és a használati utasítás megsértőit szi
gorúan felelősségre kell vonni.
A megszegés okának megállapítására és a megszegés következményei, 
valamint a rejtjelző eszközök dekonspirációjának veszélye megálla
pítására a BM. XV. osztálynak és a BM. IX. főosztálynak speciális 
bizottságot kell létrehozni.
A bizottság munkájának eredményéről jegyzőkönyvet készít, annak 
egy példányát megküldi az illetékes vezetőknek.
Olyan esetekben, amikor a megszegés államtitkok megsértéséhez 
vezetett, a bizottság anyagát át kell adni a vizsgálati szervek
nek, hogy a megsértőt bírósági úton vonják felelősségre.
Abban az esetben, ha a megszegés nem vezetett az államtitkok 
megsértéséhez, a megszegés elkövetőit a IX. Főosztály vezetője 
fegyelmi úton vonja felelősségre. A fegyelmi határozat egy pél
dányát a BM. XV. osztálynak kell megküldeni.

56./ Jelen rejtjelző utasítás betartása a BM. IX/2 osztály minden 
megbízott rejtjelzést alkalmazó szervére kötelező.

Budapest, 1956. szeptember 6.

-  10 -

ÁBTL - 4.2. - 86 - 591/1956 /11



ÁBTL - 4.2. - 86 - 591 /1956 /12


