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07. sz. HÁZIPARANCS.
Budapest, 1952. június 1-én.

1. Szabadságos igazolványok kiadásának sza
bályozása.

V. főo. 95-426411952.

„Az Államvédelmi Hatóság központi osztá
lyainak fejlődése szükségessé tette a szabadsá
golási igazolványok kiadásának szabályozását.

1952. június hó 1-től kezdődőleg a főosz
tályvezetők : az alárendelt osztályvezetők és a 
főosztálytörzs beosztottai részére; az osztály
vezetők pedig osztályuk beosztottai részére sa
ját hatáskörükben adják ki a szabadságolási 
igazolványokat. Ezzel egyidejűleg a szabadságo
lási igazolványoknak az V/5. osztály által köz
pontilag történő lebélyegzését megszüntetem.

A szabadságolási igazolványokat a főosz
tály, illetve osztályvezetők írják alá és az osz
tály részére kiadott „számos" körbélyegzővel 
bélyegzik le.

A kiadásra kerülő szabadságos igazolvá
nyokat a főosztály és osztálytitkárságoknál rend
szeresítendő „Szabadságolási előjegyzés" könyv
be kell bevezetni és sorszámmal ellátni.

A szabadságos igazolvány kiadásakor min
den esetben ellenőrizni kell az 1952. évi 92. sz. 
Háziparancs alapján felfektetett kimutatásban, 
hogy a szabadságra menő elvtárs részére, be
osztási illetményfokozata alapján, hány nap évi 
rendes szabadság jár és abból már mennyit vett 
igénybe.

A szabadságról bevonuló elvtársaktól a 
szabadságolási igazolványt azonnal be kell 
vonni és ezt a tényt a szabadságolási előjegy-

zési könyvben meg kell jelölni. A bevont sza
badságolási igazolványokat dossziéban kell 
gyűjteni és minden év végén jegyzőkönyvileg 
meg kell semmisíteni.

A kiadott szabadságolási igazolvány szol
gálati okmányt képez. Elvesztése esetén ennek 
megfelelően kell felelősségre vonni a mulasz
tást elkövető elvtársat“.

A Hatóság Vezetője rendeletéből:

Lakatos Dezső áv. ezds. s. k.
főosztályvezető.

2. Irodabútorok rendszerének és normájának 
megállapítása.

VII. főo. 104-265811952.

A Hatóság osztályaitól, egyéb szerveitől a 
legkülönbözőbb berendezési igények jelentkez
nek az anyagellátó szervek felé. Az igénylések
ből azt kell megállapítani, hogy elsősorban a 
vezető beosztásban lévő elvtársak, de a kisebb 
beosztásban lévő beosztottak munkahelyei nem 
egységes elgondolás szerint, hanem a legkülön
bözőbb berendezési tárgyakkal vannak ellátva. 
E rendszertelen ellátottság több esetben azt 
eredményezi, hogy a munkahelyek berendezése 
nem felel meg az illető elvtárs beosztásának, 
azt túlhaladja, vagy esetleg annál kevesebb.

Ezen visszás helyzet megszüntetésére, továb
bá a berendezési tárgyak megfelelő, időben tör
ténő biztosítása, valamint a gazdaságosság 
figyelembevétele érdekében berendezési norma 
kidolgozása vált szükségessé.
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A berendezési norma az alább felsorolt be
osztási kategóriák berendezési szükségletét tar
talmazza.

Beosztási kategóriák:

I. Főosztályvezető, főosztályvezető helyettes.
II. Osztály vezető, osztályvezető helyettes.
III. Alosztály vezető, főosztálytitkár.
IV. Csoportvezető, osztálytitkár.
V. Előadó.
VI. Gépírónő.

Az egyes kategóriák berendezési normája:

I. Főosztályvezető:
1 drb. barna nagyméretű íróasztal (fényezett)
1 drb. barna irógépasztal
1 drb. barna tanácskozóasztal (fényezett)
1 drb. barna kerek asztal (fényezett)
1 drb. barna kárpitozott karosszék, íróasztal
hoz
2 drb. kárpitozott fotel
1; drb. barna kárpitozott kanapé
1 drb. barna 3 ajtós szekrény (fényezett)
1 drb. barna rádióasztal (fényezett)
1 drb. 2 ajtós lemezszekrény
12 drb. barna támlásszék (fényezett)
1 drb barna álló ruhafogas (fényezett)
1 drb. barna telefonasztal (fényezett)
1 drb. 3.5x4.5 méteres szőnyeg 
nagyméretű függöny (az iroda ablakai szerint)
1 drb. csipketerítő, kerek asztalhoz
1 drb. világvevő rádió
1 drb. Lenin arckép
1 drb. Sztálin arckép
1 drb. Rákosi arckép
1 drb. Dzserzsinszkij arckép
1 drb. táska írógép (Ha külön kérik)
1 drb. papírkosár
1 drb. álló íróasztali lámpa
1 drb. páncélszekrény
1 drb írókészlet.

II. Osztályvezető.
1 drb. barna íróasztal (fényezett)
1 drb. barna írógépasztal (fényezett)
1 drb. tanácskozóasztal, üveglappal (fényezett)
1 drb. barna kerek asztal (fényezett)
1 drb. kárpitozott karosszék
2 drb. kárpitozott fotel
1 drb. kárpitozott kanapé
1 drb. barna 3 ajtós szekrény (fényezett)
1 drb. barna rádióasztal (fényezett)

1 drb. kétajtós lemezszekrény
12 drb. barna támlásszék (fényezett)
1 drb. barna álló ruhafogas (fényezett)
1 drb. barna telefonasztal (fényezett) 
nagyméretű függöny (az iroda ablakai szerint)
1 drb. csipketerítő, kerek asztalhoz
1 drb. 2.5x3.5 méteres szőnyeg
1 drb. papírkosár
1 drb. álló íróasztali lámpa
1 drb. páncélszekrény
1 drb. világvevő rádió
1 sorozat arckép
1 drb. táska írógép

III. Alosztályvezető, főosztálytitkár.

1 drb. kerek asztal

2 drb. támlásszék
1 drb. álló ruhafogas (natúr)

1 drb. telefonasztal (natúr)

1 drb. írógépasztal
2 drb. karosszék
1 drb. normál kocsis  írógép
vitrage függöny (az iroda ablakai szerint) 
szőnyeg, a szoba nagysága szerint (futó) 
1 drb. papírkosár
1 drb. álló íróasztali lámpa
1 sorozat arckép
1 drb. kisasztal terítő (kerek asztalhoz)

IV. Csoportvezető, osztálytitkár.

Ugyanaz, mint az alosztályvezetőnek kerek 
asztal, karosszék és csipketerítő nélkül.

V. Előadó.

2 drb. támlásszék
1 drb. álló ruhafogas
1 drb. írógépasztal
1 drb. kisméretű íróasztal, vagy kezelőasztal
1 drb. 1 ajtós lemezszekrény
1 drb. álló íróasztali lámpa
1 drb normál kocsis írógép

VI. Gépírónő.

1 drb. támlásszék
1 drb. írógépasztal
1 drb. 18 rekeszes redőnyszekrény (üres papí
rok és nyomtatványok részére)
1 drb. normál kocsis írógép.

Fenti berendezési norma a parancs keltéve 
lép életbe és csak a szervezeti bővülés esetér 
szükséges berendezésekre vonatkozik.
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A meglévő berendezéseket a norma alap
ján módosítani, vagy kicserélni nem lehet.

A berendezési tárgyakat az 1952. év III. 1- 
én megjelent 03. sz. Háziparancs 2. pontja sze
rint kell igényelni, szolgálati jegyen.

A szolgálati jegyet annak a vezető elvtárs
nak kell aláírni, aki elöljárója annak a személy
nek, aki részére a berendezési tárgyakat kérik.

3. A központi épületben kéziraktár felállítása 
papír- írószer, stb. vételezésére.

VII. főo. 2658/1952.

A központi épületben és a Személynök ut
cában elhelyezett szervek papír- írószer és a 
rendszeresített nyomtatványok felvételezésének 
megkönnyítésére a központi épület (Jászai Mari
tér 16) földszintjén (baloldalt a lift mellett) 
kéziraktár lett felállítva.

fenti szervek a papír- írószer és (kész) 
nyomtatvány szükségletét az 1952. év III. hó 
1-én megjelent 03. sz. Háziparancs 2. pontja 
szerint külön szolgálati jegyen kell igényelni.

A szolgálati jegyen jól láthatóan fel kell 
tűntetni ja „Központi Épület" szövegrészt.

A szolgálati jegyeket a VII / 4. Osztálynak 
Kell megküldeni, a futárposta utján, minden 
héten hétfő estig. A megadott időben érkezett 
és pontosan kitöltött szolgálati jegy alapján 
lesz az anyag kiadva.

Az igényelt anyagokat egy héten egyszer, 
szerdán reggel fél 9 órától d. u. fél 4 óráig le
het felvételezni a fenti kéziraktárnál.

A későn érkezett szolgálati jegyen igényelt 
anyagok kiadására csak a következő hét szer
dáján kerül sor.

Rendkívüli esetben az igényelt anyag csü
törtökön a Csengery- u. 56. sz alatti raktárban 
is felvételezhető.

A papír- írószer, rendszeresített (kész) 
nyomtatványon kívül minden más anyag kiadá
sa változatlanul továbbra is a Csengery-u. 56. 
sz. alatti raktárban történik.

A Hatóság Vezetője rendeletéből :

Gajda Marcell áv. alez. s. k.
főosztályvezető.

Sin szds.

Láttam:
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