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08. sz. HÁZIPARANCS.
Budapest, 1952. június 14-én.

1. Rendelési idők szabályozása az orvosi ren
delőkben.

I. főo. 80-7345/1952.

A Jászai Mari téri orvosi rendelőben az 
eddigi rendeléseken kívül sebészeti rendelés lé
tesült, mely naponta 3/4 12-től * 1 2 3/4 2-ig működik, 
a fdsz. 07-es sz. szobában. A Központi épület
ben szolgálatot teljesítő elvtársak ezt a rende
lést tartoznak igénybevenni.

A Szociális Bizottság 1952. július 1-én 
megszünteti működését. Ügykörének felosztása 
a következőképen nyer szabályozást :

1. Gazdasági, anyagi vonatkozású kérdé
sekben (illetményelőleg, segély, különféle anya
gi kérelmek, stb.) az illetékes osztály vezető, az 
illetékes káderes megkérdezése után hozzon 
döntést, a kifizetést a VII. Főosztály intézi.

2. Az Államvédelmi Hatóság különböző
gyermekintézményeibe való felvételi kérelmek,

A Vörösmarty utcai szülészet-nőgyógyá
szati rendelés VII. hó 1-től úgy módosul, hogy 
terhes anyák részére kizárólag kedden és pén
teken, nőgyógyászati betegek részére hétfőn, 
szerdán, csütörtökön és szombaton van rendelés, 
változatlan rendelési időben.

2. Szociális Bizottság megszüntetése.

I. főo. 80-7346/1952.

valamint más gyermekvonatkozású kérdések
ben a kérelmek a X/5. Osztályhoz nyújtan
dók be.

3. A Hatóság üdülési szabályzatától eltérő 
üdülési kérelmek a X/5. Osztályhoz nyújtan
dók be.

A Hatóság Vezetője rendeletéből:

Ferencsik József áv. ezds. s. k.
főosztályvezető.

3. Ebédjegyek visszaváltásának szabályozása.

VII. főo. 104-3003/1952.

Megállapítottam, hogy egyes elvtársak a 
befizetett ebédjegyüknek megfelelően elkészí
tett ebédet nem fogyasztják el olyan esetekben, 
amikor olyan étel van amit nem szeretnek.

Tekintettel arra, hogy a típus (jegyes) ebé
deket a kiadott ebédjegyek számának megfele
lő mennyiségben készítjük el, így az el nem 
fogyasztott adagok miatt sok esetben nagy
mennyiségű anyag megy veszendőbe, ami igen 
helytelen és népgazdasági szempontból káros.

Ezt elősegítette az is, hogy a visszamaradt 
ebédjegyeket a szolgálati elfoglaltságot igazo
ló elvtársak nem vizsgálták felül, sok esetben 
indokolatlanul igazolták.

A jövőben ebédjegyek visszaváltása csak 
olyan esetben lehetséges, amikor az elvtársak 
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hivatalos kiküldetésük miatt nem tudják elfo
gyasztani ebédjüket.

A kiküldetés tényét és időtartalmát minden 
esetben az osztályvezető elvtársnak kell anya
gi felelősség terhe mellett igazolni.

Utasítom a konyha vehetőjét, hogy a jö-

vőben csak jelen parancs szerint igazolt ebéd
jegyeket váltson vissza.

A Hatóság Vezetője rendeletéből:

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

Láttam

Sin szds.
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