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Iktatószám

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

a BM IV/I. Csoportfőnökség Rank-Xerox fénymásoló számára

A BM IV/I. Csoportfőnökség Rank-Xerox fénymásoló gépe a 
BM IV/I. csoportfőnök-helyettes közvetlen alárendeltségé
be tartozik.

A fénymásológépet kizárólag a BM IV/I. csoportfőnök-helyet- 
tes által kijelölt személyek kezelhetik.

A fénymásológép mindenkori kezelője a Tankönyvszerkesztő 
és Kiadói Alosztály vezetőjének közvetlen irányítása alatt 
végzi tevékenységét.

1. Iratok másolása és sokszorosítása:

a/ a BM IV/I. Csoportfőnökség központi és alárendelt 
szervei részére;

b/ a BM Titkárság 10-420/1973. sz. Körlevele alapján a 
BM Néphadsereg u. 9-11. számú épületében elhelyezett 
szervek részére /együttműködve a BM I. Főcsoportfő
nökségnek a BM Néphadsereg utcai épületében működő 
másoló és sokszorosító részlegével/.
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III.

Az iratmásolás, sokszorosítás engedélyezésének hatáskörei.

Az iratok másolására, sokszorosítására az alábbi vezetők ad
hatnak engedélyt:

1. Esetenként :

a/ a Tankönyvszerkesztő és Kiadói Alosztály veze
tője 15 példányig, illetve példányszámtól függetlenül 
30 oldalig;

b/ 15 példányon felül, a példányszámtól függetlenül 30 
oldalnál nagyobb terjedelemben a BM IV/I csoportfőnök
helyettes.

2. Iratok rendszeres másolását, sokszorosítását a példányszám
tól függetlenül a BM Titkárság 10-420/1973. sz. Körlevele 
1/b. pontja alapján a BM Titkárság vezetője vagy helyettese 
engedélyezheti.

3. A BM IV/I csoportfőnök az esetenkénti másolásra, sokszoro
sításra példányszámtól, terjedelemtől függetlenül írásban 
és szóban engedélyt adhat.

A BM Ügyekezelési /iratkezelési/ Szabályzat 195. pontja 
alapján a "Szigorúan titkos , Különösen fontos", " Szigorúan 
titkos" parancsok, utasítások, iratok lemásolására, sokszo
rosítására a BM IV/I csoportfőnök adhat engedélyt. Ha az 
irat más szervtől érkezett, akkor a kiadó szerv vezetőjé
nek engedélye szükséges.

1. Iratmásolási igény jelentkezhet a BM IV/. Csoportfőnökség 
központi és közvetlen szerveitől, /belső szervek/ valamint 
a BM Néphadsereg u 9/11. sz. épületében elhelyezett szer
vektől /külső szervek/.

IV

Az iratmásolás, sokszorosítás rendje
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2. A belső és külső szervek iratmásolás, sokszorosítás iránti 
igényüket a III. pontban meghatározott vezetők részére cím
zett, "ügyekezelő” feliratú bélyegzővel ellátott szolgálati 
jegyen kérjék. A szolgálati jegyhez mellékelni kell a máso
landó, sokszorosítandó irat másolásra alkalmas példányát.

3. A szolgálati jegyeket a III/2. pontban foglalt esetet kivé
ve a BM IV/I. csoportfőnökségi törzs T Ü K - ü g y k e z l ő j é h e z kell 
eljuttatni, aki a sokszorosítandó anyagot iktassa, majd
a BM Ügykezelési /Iratkezelési/ Szabályzat 194. pontja alap
ján az eredeti iraton tüntesse fel, hogy arról másolat ké
szült kinek a részére, hány példányban és a szolgálati je
gyet a "93. ügykezelő" bélyegzővel lássa el, írja alá.

4. A szolgálati jegyet a másolásra kerülő anyaggal együtt a 
TÜK ügykezelő /a III/2. pontban foglalt eseteket kivéve/ 
juttassa el a címzetthez. A hatáskörrel rendelkező vezető 
aláírásával adjon engedélyt a másolásra, illetve sokszoro
sításra és intézkedjen a szolgálati jegy eljuttatására a 
BM IV/I-1 Osztály Tankönyvszerkesztői Alosztály vezetőjé
hez. A csoportfőnök által adott szóbeli engedélyt a szolgá
lati jegyre a csoportfőnökségi törzs titkár vezesse rá.

5. A Tankönyvszerkesztői Alosztály vezetője a szolgálati jegy 
átadásával utasítsa a fénymásológép mindenkori kezelőjét 
a feladat elvégzésére.

6 . A szolgálati jegyeket a Tankönyvszerkesztő és Kiadói Alosztály 
vegye nyilvántartásba. Az e célra rendszeresített nyilván
tartókönyv a következő adatokat tartalmazza: sorszám, az
irat címe, terjedelme, példányszáma, mely szervnek készül, 
az átvevő aláírása.

7. A fénymásoló helyiségben a gép kezelőjén kívül a belső szer
vek vonatkozásában a csoportfőnök, helyettese a BM IV/I-1 
Osztály vezetője, a TÜK kezelő, külső szerv esetén annak 
megbízottja tartózkodhatnak.

8 . A fénymásológép kezelője csak az engedélyezésre illetékes 
személyek által aláirt szolgálati jegy alapján vehet át 
anyagot sokszorosításra. A szolgálati jegyeket a fénymásoló
gép kezelője tárolja, selejtezésükig. /3 év/

9. A sokszorosító - fénymásoló - gép kezelője az általa vég-
zett munka folyamatáról nyilvántartókönyvet köteles felfek
tetni, azt pontosan vezetni. A nyilvántartókönyv az alábbi 
adatokat tartalmazza:
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a/ sorszám
b/ a sokszorosítást kérő szerv megnevezése 
c/ a kézirat terjedelme /oldalszám/ 
d/ a sokszorosítandó példányszám 
e/ sokszorosításra átadva 
f/ felhasznált anyag 
g/ az elkészülés ideje 
h/ keletkezett selejt 
i/ megjegyzés

10. A fénymásolt anyagokat belső szervek által készített 
anyag esetén a gép kezelője az anyagot készítő ügyin
tézőnek köteles átadni.
Az ügyintéző köteles az anyag elosztóját, a szükséges 
borítékokat elkészíteni, az anyagokat sorszámozni és a 
TÜK ügykezelőnek átadni.

11. Külső szervek részére történt fénymásolás esetén a gép 
kezelője a másolt anyagot az eredetivel együtt a TÜK 
ügykezelőnek adja át.

12. A TÜK ügykezelő az anyagokat a T ÜK szabályoknak és gya
korlatnak megfelelően juttassa el rendeltetési helyére.

1. A sokszorosító - fénymásoló - gép javítása esetén a 
szerelő a helyiségben egyedül nem tartózkodhat. A javí
tási idő alatt gondoskodni kell a már másolt - másolás 
alatt álló - anyagok biztonságos védelméről.

2. A sokszorosító - fénymásoló - munka során keletkezett 
selejtet a TÜK szabályoknak megfelelően kell tárolni 
és megsemmisíteni.

3. A fénymásológépen történő irat készítésnél a minőségi köve 
telmények érvényesítése mellett fokozott gondot kell 
fordítani a gazdaságos üzemeltetésre.

4. Az iratok másolásával - sokszorosításával - kapcsolatos 
egyéb feladatokat a BM Ügykezelési /Iratkezelési/ Sza
bályzat, a BM Titkárság 10-420/1973. sz. körlevele sze
rint kell végrehajtani.

Budapest, 1976. december 1 4 . 
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Mándi Sándor r.ezredes 
csoportfőnök 


