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Az 5/1951. sz. Háziparancsban intézkedtem
a házasságkötési engedélyek kiadásának szabályozásá
ról. Ezzel kapcsolatban elrendelem, hogy a házasság
kötések engedélyezése iránti kérelmek elbírálásánál
a jövőben az alábbi intézkedéseket kell végrehajtani:
/
1.

a./

A főosztály- és osztályvezetők;
az I., II., III., V. főosztály beosztott
jai;
a Vl/1., X/1., X/2.. X/3. osztály, az Ellen
őrzési osztály, az ÁVH. Titkárság és a ka
tonai elhárító szervek beosztottjai;
a megyei osztályok beosztottjai - a gazdászok, gépkocsivezetők és segédszemélyzet
kivételével;
a Határőrség és Belső Karhatalom Parancsnok
ságára beosztott tisztek, továbbá az alá
rendelt alakulatok parancsnokai - karhatal
mi századparancsnokig, illetve határőrsparancsnokig bezárólag, - a politikai tisztek
és politikai vezetők, valamint a felderítő
tisztek és tiszthelyettesek házassági kérel
meinél:

ha az ÁVH. kötelékébe nem tartozó sze
méllyel kíván házasságot kötni, az utób
bi személyére vonatkozólag részletes
környezettanulmányt kell készíttetni.
/
b.

A VII. főosztály beosztottjai;
a Vl/2. osztály beosztottjai;
a megyei osztályokra beosztott gazdászok és
gépkocsivezetők;

A Határőrség és Belső Karhatalom alárendelt
alakulatainak beosztott tisztjei, továbbá
a Határőrség és Belső Karhatalom Parancsnok-
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sága irodai beosztottjainak házassági kérel
meinél :
ha az ÁVH. kötelékébe nem tartozó sze
méllyel kívánnak házasságot kötni, az
utóbbi személyére vonatkozólag rövid
környezettanulmányt kell készíttetni,
amelynek a családtagokra nem kell ki
terjednie.

c. /

A Határőrség és Belső Karhatalom kötelékébe
tartozó tiszthelyettesek, továbbá a VII.
főosztály, a megyei osztályok és a Határőr
ség és Belső Karhatalom kötelékébe tartozó
takarító és konyhai beosztásban lévő altisz
tek és ugyanilyen beosztásban lévő polgári
alkalmazottak házassági kérelmeinél:
ha az ÁVH. kötelékébe nem tartozó sze
méllyel kívánnak házasságot kötni, az
utóbbi személyére vonatkozólag munkahe
lyéről, vagy a vidéki helyi Tanácstól
kell írásban véleményt beszerezni. Az
erre vonatkozó átiratban közölni kell,
hogy a megnevezett személy az Államvé
delmi Hatóság egy beosztottjával kíván
házasságot kötni, ezért kérjük politi
kai és erkölcsi magatartására vonatkozó
vélemény megküldését. - Ez esetben kör
nyezettanulmányt készíttetni nem kell.

d. /

Fenti rendelkezések nem vonatkoznak a Határ
őrség és Belső Karhatalom sorozott legénysé
gére, akiknek házasságkötéséhez nem szüksé
ges engedély.

2. /

A környezettanulmány elkészíttetésével, illetve
a véleményezés beszerzésével egyidőben államvé
delmi és bűnügyi priorálás eredményét is be kell
szerezni.

3. /

Ha államvédelmi beosztottak egymással kívánnak
házasságot kötni, a kérelem elbírálásához környe
zettanulmányozás és priorálás nem szükséges, csu
pán az illetékes elöljárók és káderreferensek vé
leményezését kell figyelembevenni.

4./

A megyei osztályok vezetői beosztottak házassági
engedély iránti kérelmeinek elbírálásához szüksé
ges adatok beszerzését - a fentiekben felsorolt
elvek figyelembevételével - saját hatáskörükben
végezzék el és a kérelmeket - a házassági enge
dély kiadása végett - a saját véleményezésükkel
kiegészítve, terjesszék fel a személyzeti főosz
tályhoz.
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- 3 Ha a megyei osztályok beosztottjainak házassági
kérelmeivel kapcsolatban a főváros területén
szükséges környezettanulmány elkészítése, úgy
azt a személyzeti főosztály készítse el,

5. /

A Határőrség és Belső Karhatalom Parancsnoka, a
vezetése alá tartozó szervek beosztottjainak há
zassági kérelmeit - az osztályvezetők, határőr
kerületi parancsnokok és a határőr-kerületi po
litikai vezetők kivételével - saját hatáskörük
ben bírálja el és a házassági engedélyt a saját
hatáskörében adja ki, A megyei osztályok terüle
tén elkészítendő környezettanulmányokat a Határ
őrség személyzeti osztályvezetőjének átirata
alapján a megyei osztályok készítsék el.

6. /

A Hatóság többi beosztottjainak házassági enge délyét a személyzeti főosztály vezetője adja ki.
A benyújtott házassági kérelmeket az illetékes
osztályvezetők minden esetben véleményezzék.

Helyességéért:

PÉTER GÁBOR sk.
államvédelmi altábornagy
az Államvédelmi Hatóság Vezetője.

/Sin Sándor/
államvédelmi százados.

E/72. pld.
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