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1. Házasságkötésnél lakcím igazolása.

V. főo. 97-592.

Az Igazságügyminisztérium átiratban arról 
értesített, hogy államvédelmi beosztottak házas
ságkötésével kapcsolatban az anyakönyvvezető 
illetékességének megállapításánál nehézségek 
merülnek fel. Ez a nehézség abból adódik, hogy 
az államvédelmi beosztottak, akik házasodni 
akarnak gyakran nem hajlandók lakhelyüket 
igazolni, mert úgy gondolják, hogy ezzel a titok
tartási kötelezettséget sértik meg.

A hiányosságok megszüntetése érdekében a 
házasodni kívánó államvédelmi beosztott az ille
tékes anyakönyvvezetőnek megfelelő módon iga
zolni tartozik állandó lakhelyét, ennek hiányá
ban tartózkodási helyét.

Az államvédelmi beosztottakra e tekintetben 
az alábbiak legyenek az irányadók :

1. Aki magánlakással rendelkezik és ott 
van állandó lakhelye (tartózkodási helye) az 
lakásának címét akadálytalanul bemondhatja, 
ill. ezt a házasságkötéseknél előirt módon igazol
hatja.

2. Akinek állandó lakhelye (tartózkodási 
helye) ÁVH. laktanyában, tanosztályon, vagy 
más ÁVH. középületben van és ott bejelentőlap
pal nem rendelkezik, annak részére az illetékes 
alakulat parancsnoka állít ki pf.-számos körbé
lyegzővel ellátott rövid hivatalos lakásigazolást. 
A lakásigazolásnak tartalmaznia kell a beosztott 
nevét, születési évét, anyja nevét, rendfokozat 
helyett „államvédelmi beosztott" megjelölést, to-

vábbá azt, hogy az alakulat kötelékében mely vá
rosban és kerületben, ill. mely községben van 
állandó lakhelye (tartózkodási helye). Az ala
kulat közelebbi címe (utca, házszám) azonban 
nem közölhető. Az AVH. V/4. osztályához tarto
zó tanosztályok és tanfolyamok laktanyaszerű- 
leg elhelyezett beosztottai részére a Személyzeti 
Főosztály titkársága ad ki igazolást.

Az igazoló írást a bejelentésnél történt fel
használás (bemutatás) után minden esetben 
vissza kell szolgáltatni a kiállító parancsnoknak, 
aki azt megsemmisíti.

3. A házasodni kívánó áv. beosztott az anya
könyvvezető előtt a foglalkozásra vonatkozó 
adat közlésénél csak „államvédelmi beosztott" 
megjelölést használhat, a rendfokozatra, ill. ala
kulatra való utalás nélkül.

2. A Budapesten történő letelepedések sza
bályozása.

V. föo. 97-1167.

A Minisztertanács 95/1951. (IV. 17.) M. T. 
sz. rendeletében szabályozta a Budapest terüle
tére történő letelepedést.

E rendelet szerint Budapesten letelepedni 
- a fegyveres szervek tagjai, továbbá a 16 évet 
be nem töltött gyermekek kivételével - csak 
engedély alapján lehet.

Mivel az államvédelmi beosztottak körében
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tájékozatlanság mutatkozik abban, hogy család
tagjaik részére letelepedési engedélyek megszer
zésénél hogyan kell eljárni, tájékoztatásul az 
alábbiakat közlöm :

1. A letelepedési kérelmet a lakhely szerint 
illetékes budapesti kerületi Tanács Végrehajtó
bizottságához kell címezni. A kérelemben meg 
kell indokolni, hogy az áv. beosztott kinek a ré
szére és milyen okból kér letelepedési engedélyt, 
(pl. feleség részére szolgálatilag Budapestre 
történt áthelyezése miatt). A kérelemben meg 
kell jelölni az áv. beosztott lakáscímét is, ahová 
a letelepedés engedélyezését kéri.

A kérelemben a saját rendfokozatra és a 
szolgálati beosztásra való utalás nélkül csak 
„áv. beosztott" megjelölés tüntethető fel.

2. A letelepedést szabályozó kormányrende
let előírja, hogy a letelepedési kérelemhez munka
adói igazolást is kell mellékelni. Államvédelmi 
beosztottak részére e célból külön munkaadói 
igazolványt kiállítani nem lehet, hanem a Sze
mélyzeti Főosztály Vezetője a letelepedési kére 
lem indokolt voltát magán a Tanácshoz címzett 
kérelmen igazolja. Ezért a családtagja részére 
letelepedési engedélyt kérő áv. beosztott minden 
esetben szolgálati jegyen kérje a Személyzeti 
Főosztály Vezetőjét, hogy a Tanácshoz címzett 
letelepedési kérelmét igazolásával lássa el. A 
szolgálati jegyen is meg kell jelölni, hogy a lete
lepedési engedélyt kinek a részére és mi okból 
kéri. A szolgálati jegyet az illetékes osztályveze
tőnek is alá kell Írnia - az abban foglaltak iga
zolásául - és mellékelni kell hozzá a Tanácshoz 
címzett kérelmet. Az V. főosztály-titkárság 24 
órán belül gondoskodik a kérelemnek a kérelmező 
elvtárs osztályára való visszajuttatásáról.

3. Az ÁVH. által fentiek szerint kiállított
igazolás természetesen az áv. beosztottak Buda
pestre letelepedő hozzátartozóit nem mentesíti 
a letelepedést szabályozó kormányrendeletben 
előirt egyéb igazolási kötelezettség alól. Ezért a 
kérelemnek a Tanácshoz történő benyújtásakor 
igazolni kell, hogy a letelepedő személy részére 
Budapesten megfelelő lakás van biztosítva. 
Erre a célra vagy lakáskiutaló véghatározat, 
vagy házmegbízott által kiállított és a tömbmeg- 
bízott által felülbélyegzett igazolás szolgál. A 
letelepedési kérelemhez be kell továbbá szerezni 
a korábbi lakhely szerint illetékes Tanácstól (va
lamennyi letelepedni kívánó személy részére 
külön-külön) egy-egy, budapesti letelepedés cél
jából kiállított „Igazolás"-t is. 

3. 1952. évi szabadságolások.

97-1190.

Az Államvédelmi Hatóság Vezetője 1951. 
évi 15. sz. Parancsában szabályozta a szabad
ságolások rendjét. Annak érdekében, hogy a 
szolgálat sérelme nélkül mindenki az őt megille
tő szabadságot teljes egészében megkaphassa - 
a Parancs szabályozza, hogy „a szabadság en
gedélyezésére jogosult vezetőknek, szabadságo
lási tervet kell készíteniük, olyképpen, hogy min
den év jan. 1-től dec. 31-ig a szabadságolásokat 
arányosan osszák el“.

Megállapítottam, hogy az 1952. évi szabad
ságolási tervek elkészítése és a szabadságolá
sok megkezdése terén az osztályok nagyrészénél 
lemaradás van. Ezért az osztályvezető elvtársak 
fenti parancsot beosztottaik előtt újból ismertes
sék. Egyben gondoskodjanak arról, hogy az 
egész évre vonatkozó szabadságolási terveket - 
ott, ahol még nem készült el - haladéktalanul 
állítsák össze és a szabadságolásokat kezdjék 
meg.

Fenti parancs értelmében a szabadságolá
sok kijelölésénél elsősorban a szolgálat érdekeit 
kell figyelembe venni, de az érdekelt elvtársakat 
is meg kell hallgatni. A terv szerint az egész év 
folyamára elosztott szabadságolások egyben le
hetővé teszik azt is, hogy csaknem minden elv
társ, aki arra igényt tart, az ÁVH. üdülőjében 
tölthesse szabadságát.

Az ÁVH. központi főosztályaihoz és osztá
lyaihoz vezényelt gépkocsivezetők szabadságát 
nem a VII/3. osztály, hanem a szolgálati hely 
szerint illetékes osztály szabadságolási tervébe 
kell beledolgozni, mert a vezényelt gépkocsive
zetőknek a VII/3. osztály utján történő szabad
ságolását és üdültetését az egyes osztályok szol
gálati érdekeinek sérelme nélkül nem lehetne 
megfelelően összehangolni.

A szabadságolási tervek összeállítása előtt 
az osztálytitkárok készítsenek névszerinti kimu
tatást arról, hogy a fenti ÁVH. Vezetői Parancs 
szerint, beosztási illetményfokozata alapján, 
kinek milyen mértékű szabadság jár. Az év fo
lyamán ezen a kimutatáson kell megjelölni 
folyamatosan, a ténylegesen igénybevett sza
badságnapok számát. Ezt a kimutatást a sza
badságolási tervvel együtt kell őrizni.

A szabadságolási terveket nem szükséges a 
múlt évben kiadott nyomtatott űrlapokon elkészí- 
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teni, hanem azokat egyszerű névsor formájában 
(havonkénti csoportosításban) lehet összeállíta
ni. A szabadságolási terveket 2 példányban kell 
elkészíteni : 1 példány az osztályvezetőnél ma
rad, 1 példányt pedig az illetékes főosztályveze
tőhöz kell jóváhagyás végett felterjeszteni.

Fentiek hiánytalan végrehajtását február 
hó 15.én ellenőriztetni fogom.

A Hatóság Vezetője rendeletéből :
Lakatos Dezső áv. ezds. s. k.

főosztályvezető.

4. Eljárás ÁVH. beosztottak lakásukon törté
nő megbetegedése esetén.

I. főo.100-61.

Amennyiben bármelyik osztályon szolgála
tot teljesítő elvtárs a lakásán megbetegszik, meg
betegedéséről tartozik szolgálati helyét reggel 
8 és fél 9 óra között értesíteni. Az értesítést kapó 
osztály reggel 9 óráig tartozik a megbetegedést a 

Vörösmarty utcai rendelőintézetben 56-34, vagy 
122-460 telefonszám alatt bejelenteni és a szol
gálatos orvos kiszállását kérni a megbetegedett 
elvtárshoz. A bejelentésnél a bejelentést tevő kö
teles a megbetegedett elvtárs nevét és pontos lak
címét közölni (ház sz. emelet, ajtószám), mert 
csak így válik elkerülhetővé, hogy az orvos elv
társnak esetleg több lakótól is meg kell kérdez
nie, hogy hol lakik egy ÁVH. beosztott. Ismé
telten előfordult, hogy a bejelentések későn tör
téntek és nem megfelelő címeket tartalmaztak, 
ebből kifolyólag úgy a beteg elvtársak ellátásá
ban keletkezett kár, mint elkerülhető fölösleges 
gépkocsiüzemanyag fogyasztásra került sor. Ezen 
hiányosságok kiküszöbölése érdekében az osz
tályvezető elvtársak utasítsák az osztálytitkár
ságokat a betegjelentések időbeni és pontos el
végzésére.

Budapest, 1952. február 1-én.

A Hatóság Vezetője rendeletéből :

Ferencsik József áv. alez. s. k. 
főosztályvezető.

Láttam:
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