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146Sorszám: 

TITKOS!

10. sz. HÁZIPARANCS.
Budapest, 1952. szeptember 1-én

védelméről szóló 1950. 4. számú törvényerejű 
rendeletben nem ütközik - az 57/1951. (II.28.) 
M. T. számú rendelettel kiegészített 227/1950 
(IX. 7.) M.T. számú rendelet alapján 3.000.- Ft. 
dg terjedő birság kiszabásának van helye.

Bebrits Lajos sk. Közlekedésügyi Miniszter.

Házi Árpád sk. Belügyminiszter.

Fenti rendelkezés az Államvédelmi Hatóság 
gépjárműveire is kötelező, de nem érinti a Ha
tóság Vezetőjének 7. számú Parancsát, - mely 
a gépjárművek menetsebességét lakott területen 
40 km-ben korlátozza - az továbbra is érvény
ben van.

1. A közületi gépjármüvek sebességének kor
látozása.

A közlekedésügyi miniszter és a belügymi
niszter 74/33-46/1952 (Tg. É. VIII. 1.) Közi. M. 
számú utasítása

VII. főo. 104-3787/1952.

2. Az ÁVH. szerveinél lévő használaton kí
vüli írógépek leadása.

VII. főo. 104-3786/1952.

Az ÁVH-nál nagymennyiségű írógép van 
használaton kívül, melyeket különböző okok 
miatt (régi típusú, az ottani követelményeknek 
nem megfelelő, nagyobb javításra szorul, stb.) 
nem használnak.

Ezeknek az írógépeknek nagyrésze javítás 
után a Hatóság egyes területén, vagy a népgaz
daságban még felhasználható.

Az írógépekkel való fokozottabb takarékos
ság érdekében elrendelem, hogy a használaton 
kívüli írógépeket az önálló számadótesttel ren
delkező szervek a VII/2-c. alosztály raktárába, 
az önálló számadótesttel nem rendelkező; buda
pesti szervek a VII/4. Osztály írógép raktárába 
adják le IX. hó 10-ig.

ÁBTL - 4.2 - 10/2374/1952 /1

A gépjármű gumiabroncsok használati - 
időtartamának növelése céljából szükségesnek 
mutatkozik a közületi gépjármüvek sebességé
nek átmeneti időre történő korlátozása. Ezért 
a következőket rendeljük:

1.§
1. A 65/1950/III. 2. M. T. számú rendelet

2. §-ában felsorolt közületek személygépjármű
veivel legfeljebb 80, tehergepj ármüveivel pedig 
legfeljebb óránként 60 km-es sebességgel sza
bad haladni.

2. Az 1. bekezdésben megállapított sebes
ségkorlátozás a kormányzati gépkocsikra, a 
közbiztonsági szervek, a tűzoltók és a mentők 
gépjármüveire nem vonatkozik, ha a nagyobb 
sebességgel haladást sürgős szolgálati érdek 
indokolttá teszi.

2.§
A jelen utasítás a közutakon, a közlekedés 

rendjének és a rendfenntartásnak szabályozá
sáról szóló 2.500/1950/XII. 1. B. M. számú ren
delet (KRESSZ) rendelkezéseit nem érinti.

3.§
Azzal szemben, aki a 1. § 1. bekezdésében 

foglalt rendelkezést megszegi, vagy kijátssza, 
amennyiben a cselekmény büntető rendelkezés
be, különösen a tervgazdálkodás büntetőjogi



3. Határidő megállapítása az új mintájú fésűs
zubbonyok megvásárlására,

VII. főo. 104-3650/1952.

Az 1952. április hó 1-én megjelent 04. sz. 
Háziparancs 3. pontjában kiadott utasítás elren
deli, hogy minden tiszt- és tiszthelyettes elv
társnak új mintájú fésűszubbonnyal kell rendel
kezni.

Fenti rendelkezésben nem volt meghatároz
va a végrehajtás határideje és igy az érintett 
elvtársak, nagyrésze még nem hajtotta végre.

A szükséges mennyiségű új mintájú fésűs
zubbonyt az elvtársak részére a fenti parancs
pont szerint az Egyenruhaipari Vállalatnál biz
tosítottam.

Az egyöntetű öltözködés végrehajtása érde
kében elrendelem, hogy az 1952. IV. hó 1-én 
megjelent 04. sz. Háziparancs 3. pontját minden 
érintett elvtárs október 15-ig hajtsa végre.

4. Kifizetőtisztek kapcsolata az illetmény-al-
osztállyal.

havonként kétszer 6-án és 21-én (munkaszüneti 
nap esetén a következő munkanapokon) fizeti ki 
az illetmény-alosztály.

Készpénzvásárlási utalványok kiadása ha
vonként egyszer két napon, 12-én és 13-án törté
nik a főosztály, illetve osztályok részére, a kifi
zetőtiszteken keresztül.

Az SZTK, igazolványok érvényesítése min
dennap reggel 8 órától délután 14 óráig történik.

5. Felhasznált pecsétviasz leadása.

VII. főo. 3785/1952.

A hatóságon belüli levelezéshez nagymeny- 
nyiségű pecsétviasz szükséges. Az egyszer már 
felhasznált pecsétviaszt legtöbb esetben eldob
ják, elégetik.

Próbálták egyes titkárságok az ilyen hasz
nált pecsétviaszt megolvasztani és újra felhasz
nálni. Ez a gyakorlatban nem vált be, mivel a 
pecsétviaszba idegen anyagok kerültek a hasz
nálat következtében.

A pecsétviasz újbóli felhasználásával igen 
komoly megtakarítást lehet elérni.

Ezért elrendelem, hogy a titkárságok a fel
használt pecsétviasz hulladékot gyűjtsék össze 
és a papír-írószer anyagok felvételezése alkal
mával adják le.

Az így összegyűjtött pecsétviasz hulladék 
a Hatóságon belül fel lesz olvasztva, az idegen 
anyagoktól megtisztítva és így kerül ismét 
felhasználásra.

6. Az új ÁVH. igazolványokhoz védőtokok 
igénylése.

VII. főo. 104-3848/1952.

Az új típusú államvédelmi igazolványokhoz 
celluloid védőtokok igényelhetők a VII/2 Osz
tálytól. A védőtokok térítési ára darabonként 
14.33 Ft.

Az igényléseket osztályonként csak darab
szám szerint kell elkészíteni és az osztályveze
tők aláírásával, szeptember 10-ig beérkezőleg 
kell megküldeni a VII/2. Osztályhoz.

A Főosztályok és központi Osztályok meg
bízottjai, illetve fizetőtisztjei az igénylés átadá
sakor azonnal átvehetik az igényelt mennyiségű 
védőtokot a VII/2-c. alosztálytól (Izabella -u. 
66. II. em. 219. sz.)
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VII. főo. 104-3830/1952.

Az illetmény-alosztály tervszerű és minő
ségi munkájának emelését nagymértékben aka
dályozza, hogy az elvtársak különböző időpon
tokban minden ügyes-bajos dolgaikkal szemé
lyesen keresik fel az illetmény-számfejtőket. Ez 
sok munkaidő kiesést okoz, úgy az elvtársak, 
mint a számfejtők részéről.

Ennek kiküszöbölése érdekében elrendelem:

Mindazok, akiknek illetményével, családi
pótlékával, levonásaival, stb. kapcsolatban bár
milyen reklamációjuk van, forduljanak osztá
lyuk kifizetőtisztjéhez, akik gyűjtsék össze az 
osztályukon felmerülő problémákat és hetenként 
egyszer, csütörtökön tisztázzák az illetmény-al
osztállyal. Egyes elvtársak személyesen ne ke
ressék fel az illetményszámfejtőket, mert ré
szükre felvilágosítást nem adnak.

Az illetményelőleg kérelmeket az osztályok 
a napi postával együtt küldjék meg a VII/1. 
Osztálynak. A jóváhagyott illetményelőlegeket a 
fizetőtisztek hetenként egyszer, csütörtöki na
pon vehetik át a VII/1-c. alosztályon.

Az üdülési utazások költségének megtérí
tési kérelmeit a fizetőtisztek gyűjtsék össze és



A megyei osztályok részére az igénylések
nek megfelelő mennyiségű védőtok megküldésé
ről a VII/2. Osztály gondoskodik.

A térítési árat az elvtársak szeptember 15-i 
illetményéből vonják le a fizetőtisztek.

A VII/1. Osztály a Központi és Megyei osz
tályok részére szeptember 15-én kifizetésre ke
rülő illetményekből az igényelt védőtokok térí
tési árát szervenként egy összegben vonja le.

A Hatóság Vezetője rendeletéből:
Gajda Marcell áv. alez. s. k. 

főosztályvezető.

7. Az ÁVH. Korvin Ottó Kórház szülészeti 
és nőgyógyászati osztályára családtagok fel
vételének szabályozása.
I. főo. 80-9990/1952.

Az Államvédelmi Hatóság Korvin Ottó Kór
ház szülészeti és nőgyógyászati osztályára csa-

ládtagok csak akkor nyerhetnek felvételt, ha 
felvételük alkalmával az illetmény alosztály ál
tal hivatalosan kiállított érvényes SZTK, igazol- 
ványt mutatnak fel.

8. Orthopediai rendelési idő megváltozása.

I. főo. 100-4031/1952.

A Vörösmarty utcai rendelőintézetben 1952. 
évi szeptember 1-től az orthopediai rendelés ide
je : hétfőn és szerdán d. u. 5-7, pénteken 4-6 
óra.

A Hatóság Vezetője rendeletéből:

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

Sin szds.

Láttam:
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