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Az ÁVH. anyagi készle
teinek számbavétele.

hatóság

vezetője

95.sz. PARANCSA.

Budapest, 1951. november

23.

A Hatóság anyagi készleteinek számba
vétele, pontos nyilvántartási és elszámolási
rendszerbe való foglalása érdekében f. évi no
vember hó 26.-tól, december hó 15.-ig a ruhá
zat és vonatanyagoknak,
december hó 16.-tól, 1952. január hó 15.-ig a
fegyver, lőszer, tüzérségi, műszaki, telefon
és híradástechnikai anyagoknak,

1952. január 15.-től, február 15.-ig minden más
természetű anyagoknak a részletes rovancsolását, valamint ezen anyagok minőségi és műszaki
állapotának felülvizsgálását rendelem el az
ÁVH. valamennyi központi szervénél, vidéki osz
tályainál, a Határőrség és Belső Karhatalom
valamennyi alakulatánál.
A rovancsolás pontos végrehajtásáért
az alakulatok és szervek parancsnokai /vezetői/
és a VII. Főosztály Vezetője felelősek.
A VII. Főosztály Vezetője a rovancso
lás levezetését közegeivel ellenőriztesse.

Minden számadótest, / ahol önálló nyil
vántartást vezetnek / parancsnoka, / vezetője/
nevezzen ki rovancsolási bizottságokat. A ro
vancsolás ideje alatt a rovancsoló bizottságok
tagjait minden más munka alól mentesíteni kell.

A rovancsolási bizottságok munkájuk
megkezdése előtt kötelesek a nyilvántartásokat
egyeztetni az alárendelt szerveikkel.
A Hatóságnál előforduló és nyilvántar
tandó anyagok új nyilvántartásba vételére külön
külön bizottságokat kell kinevezni három, vagy
öt tagból.
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A rovancsolási bizottságok szükség esetén albi
zottságokat is alakíthatnak arra a feladatra,
hogy a távolabb eső alakulatoknál megállapít
sák a készleteket.

A VII. Főosztály Vezetője dolgozza ki a
megfelelő rovancsolási utasításokat és a rovancsolási bizottságok eligazítását. A ruházat és
vonatanyagok rovancsolási eredményéről 1952. ja
nuár hó 1.-ig,
a fegyver, lőszer, tüzérségi, műszaki, telefon
és híradástechnikai anyagok rovancsolási eredmányéről 1952. februrár hó 1.-ig,

minden más természetű anyagok rovancsolási ered
ményéről 1952. március hó 1.-ig nekem tegyen je
lentést.
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Helyességéért
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