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TITKOS!

1. Sz. HÁZIPARANCS

Budapest, 1953. március 20-án.

1. Nemesfémből készült értéktárgyak beszerzésé
nek szabályozása.

VII. főo. 104-438/1953.
A Magyar Népköztársaság Minisztertaná

csának 2091/29/1952. számú M. T. határozat 
végrehajtása tárgyában megjelent Belkereske
delmi Miniszter és a Pénzügyminiszter 3030. 
számú együttes utasításával kapcsolatban az 
alábbiakat rendelem el:

A takarékosság elvét a nemesfémből készült 
értéktárgyak, dísztárgyak és más fényűzési jel
legű cikkek beszerzésénél érvényesíteni kell. Az 
ilyenfajta vásárlásokat, beszerzéseket a feltétle
nül szükséges mértékre kell csökkenteni.

A takarékosság elvének biztosítása érdeké
ben 800,- Ft. értékhatáron felül csak az ÁVH. 
Vezetője, vagy helyettesének engedélye alapján 
szerezhető be:
1. Nemesfémből, vagy túlnyomórészt nemesfém 

felhasználásával készült tárgyak, valamint az 
államvédelmi beosztottak részére szolgáló ju
talom (ajándék) tárgyak.

2. A rendeltetésszerű működéshez közvetlenül 
nem szükséges berendezési és felszerelési tár
gyak közül:
vázák, 
étkészletek, 
virágállványok, 
csillárok, 
függönyök, 
dohányzókészletek, 
italkészletek, 
íróasztalkészletek, 
asztalterítők, 
gobbelinek, 
csipkék, 
hímzések, 
tüllök, 
prémbőrök, valamint 
porcelánból, fayancéből, majolikából, ólom

kristályból, borostyánból, tajtékból, elefánt
csontból, teknősbékahátból, továbbá nemes
bőrökből (lakk, antilopp, krokodil, gyík, kígyó 
stb.) készült dísztárgyak.

3. A fényűző kivitelezésű berendezési tárgyak 
közül:
antik és stílbútorok, 
kézicsomózott szőnyegek, 
fali és asztaliórák, 
asztalilámpák, továbbá a 2. pontban felsorolt 
anyagokból készült használati tárgyak.
Az összetartozó készlet az értékhatár szem

pontjából egy egységnek tekintendő, tehát az 
összértéke nem haladhatja meg az engedélynél
küli vásárlás esetében a 800,- Ft-ot.

Az 1., 2., és 3. pontban felsorolt tárgyakat 
az ÁVH. Vezetője, vagy helyettesének engedélye 
alapján csak az Anyagellátó Főosztály szerez
heti be.

A fenti pontokban megjelölt tárgyak beszer
zését az Anyagellátó Főosztálytól kell kérni, 
amely a fenti pontokban felsorolt tárgyak enge
délyezett beszerzéséről a hivatkozott rendeletek 
figyelembevételével gondoskodik.

Az engedélyezett beszerzésekről az Anyag
ellátó Főosztály pénzügyi osztálya nyilvántartást 
köteles vezetni, melyet a hivatkozott miniszteri 
rendeletek rendelkezéseinek betartása szempont
jából ellenőrizni fogok.

A kultúr- és sportversenyek díjazását szol
gáló értéktárgyak, dísztárgyak beszerzéséről ké
sőbb történik intézkedés.

2. Gépjárművezetői igazolványok iránti kérelmek 
szabályozása.

VII. főo. 104-4708/1953.
Az Államvédelmi Hatóság személyi állomá

nyába tartozó elvtársak gépjárművezetői igazol
vány iránti kérelmét az alábbiakban szabályozom:
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Gépjárművezetői, igazolvány iránti kérelem 
az illetékes elsőfokú rendőrhatósághoz csak abban 
az esetben nyújtható be, ha előzőleg osztályveze

tőjük, illetve parancsnokuk felterjesztése alapján 
a Személyzeti Főosztály előzetes engedélyével az 
Állami Autóműszaki Iskolán a megfelelő 
műszaki és elméleti kiképzést megkapták - 
vizsgát tettek és a vizsga eredményéről bizonyít
ványt kaptak.

3. Külső vállalatoknál történő műszaki munkák 
megrendelése és az elvégzett munkálatok szám
láinak kiegyenlítése.

VII. főo. 104-514/1953.
Megállapítottam, hogy az ÁVH. Budapesti 

Ellátó Osztály kezelésébe tartozó épületekben el
helyezett ÁVH. szervek egyes műszaki munkála
tokat közvetlenül rendelnek meg vállalatoktól. 
A számlák beérkezése után sok esetben nem álla
pítható meg, hogy az elvégzett munkálatokat ki 
rendelte meg, hol végezték a különböző munká
kat, hogy a műszaki követelményeknek megfe
lelő minőségi munkát végzett-e a vállalat, meny
nyiben volt szükséges a vállalat igénybevétele. 
E körülmények tisztázása huzamosabb időt vesz 
igénybe, ezért a számlák kiegyenlítését, a Kor
mány által előírt határidőn belül, a Hatóság nem 
tudja végrehajtani.

Ezen hiányosságok kiküszöbölése érdekében, 
folyó év március hó 1-től, az ÁVH. azon szervei, 
amelyeknek elhelyezési körlete az ÁVH. Buda- 
pesti Ellátó Osztály kezelésében van, az elhelye
zéssel kapcsolatos műszaki munkálatokra vállala
tokat nem vehetnek igénybe, részükre megrende
léseket közvetlenül nem adhatnak.

Az elhelyezési körletben szükségessé váló 
műszaki munkálatokat (villany, gáz, víz, mérők 
fel-leszerelése, vezetékek javítása, kéményseprés 
stb.) az ÁVH. Budapesti Ellátó Osztálynak kell 
szolgálati jegyen bejelenteni. Halaszthatatlan 
sürgős eseteket az 58-68. sz. házivonalon, tele
fonon is be lehet jelenteni, de ezen esetekben is 
utólag szolgálati jegyet kell küldeni.

A fentiek elmulasztása esetén, minden olyan 
munkálatokról szóló számlát, amelynek megren
delése az ÁVH. Budapesti Ellátó Osztály megke
rülésével történt, a megrendelő személy tartozik 
a vállalatnak kifizetni.

4. Nyomtatványok igénylése.

VII. főo. 104-439/1953.
Megállapítottam, hogy az utóbbi időben a 

nyomdai munkálatok és sokszorosítási kérelmek 
ügyintézése nem minden esetben felek meg a 
„Titkos Ügyviteli Szabályzat”-bán lefektetett kö
vetelményeknek.

Továbbiakban a fenti munkálatok engedélye
zését az alábbiak szerint szabályozom:
a) Igényléseket egyes osztályoktól csak a Főosz-

tályvezető elvtársak által engedélyezve foga
dok el.

b) Az igényléseket (szolg, jegyeket) iktatva, kör
bélyegzővel ellátva, a „Titkos Ügyviteli Sza
bályzatinak megfelelően „Szigorúan Titkos 
H!”-ként kell megküldeni az ÁVH. VII. Főosz
tály Vezetőjének, jóváhagyás végett.

c) A korrektúrákat, felülvizsgálat és jóváha
gyás céljából, a VII/10. osztály titkárságától 
vehetik át az igénylő osztály megbízottai, 
megbízólevél ellenében, amennyiben a korrek
túra felülvizsgálata a helyszínen nem történ
het meg. Jóváhagyás után a korrektúrát visz- 
sza kell juttatni a VII/10. osztály részére.

d) Az igényelt nyomtatványokat, vagy munkála
tokat a legyártás után ugyancsak a VII/10. 
osztály titkárságától vehetik át az igénylő osz
tály megbízottai, megbízólevél ellenében.
Felhívom az elvtársak figyelmét, hogy Pár

tunk és Kormányunk takarékossági határozatá
nak megfelelően igényeljék és gyártassák a szük
séges nyomtatványokat.

5. Az Államvédelmi Hatóság állományából fogya
tékba kerülő személyek ruházatával kapcsolatos 
eljárások.

VII. főo. 106-2766/1953.
I. Az ÁVH. állományából fogyatékba került 

hivatásos és továbbszolgáló állományúak ruhá
zat- és felszerelési cikkeinek bevonását, illetve 
meghagyását az alábbiak szerint szabályozom:

Függetlenül attól, hogy a fogyatékba került 
személy milyen úton kerül az ÁVH. állományából 
fogyatékba, be kell azonnal vonni a részére hasz
nálatra kiadott nem személyi felszerelést képező 
cikkeket, továbbá minden ÁVH. jellegű ruházati 
cikket, jelzéseket, (pl. az összes sapkákat, válla- 
pokat, hajtókákat), valamint derékszíját, térkép
táskát, stb.
1. Nem fegyelmi úton, vagy betegségből kifolyó

lag fogyatékba kerülő személyek tulajdonába 
minden-nemű egyenruházati cikket meg kell 
hagyni (felső- alsó ruházatot, lábbeliket) füg
getlenül attól, hogy a ruházatok viselési ideje 
lejárt, vagy sem.
a) Saját kérelme folytán fogyatékba kerülő 

személyek tulajdonában meg kell hagyni 
minden olyan ruházati cikket, amelynek 
a normában megszabott viselési ideje egé
szen vagy 50 % -bán letelt, valamint az ösz- 
szes fehérneműt, lábbelit, attól függetle
nül, hogy viselési idejük letelt-e, vagy sem.

b) Elhalálozás folytán fogyatékba került sze
mélyeknél, tekintet nélkül, hogy az elha
lálozás természetes, baleset, vagy a szol
gálat sajátossága folytán következett be, a 
kiadott ruházati cikkeket teljes egészében 
a hozzátartozók tulajdonában kell meg
hagyni.
Az elhalálozottat a legjobb ruházatában
kell eltemetni. 
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2. Fegyelmi (politikai, erkölcsi okok, bírósági) 
úton fogyatékba került személyek tulajdoná
ban meg kell hagyni egy rend felső- és alsó 
ruházati cikket és egy pár félcipőt. A csizmá
kat és a többi ruházati felszereléseket minden 
esetben be kell vonni.

3. A fogyatékba került személyektől bevont ru
házat- és felszerelési cikkeket az illetékes egy
ség (szerv) nyilvántartásába vételezze be (ha 
szükséges, akkor nyisson új kartont) és tartsa 
nyilván, mint raktári készletet mindaddig, 
amíg az ÁVH. Központi Anyagszertárba való 
beszállítására a VII/10. Osztály engedélyt ad. 
A ruházati és felszerelési cikkek bevonását az 
alábbiak szerint kell végrehajtani:
a) A ruházati cikkeket az „Ideiglenes Anyag

nyilvántartási Utasítás” 20. sz. M. mellék
letén- „Utalványon” kell bevonni.

b) Az „Utalvány"-t az anyagbevonást végre
hajtó szolgálatiág vezető állítja ki (gép
pel) 4 példányban, melyből 2 példányt há
rom napon belül felterjeszt a VII/10. osz
tálynak jóváhagyás végett, 2 példány az 
egység- (szerv)-nél marad, melynek alap
ján anyagnyilvántartásába a leadott cikke
ket bevételezi.

c) Az „Utalvány"-t az egység (szerv) ága
zat szolgálat vezetője, raktárvezetője, htp. 
parancsnoka és parancsnoka írja alá.

d) A felterjesztést az „utalvány” hátlapján 
kell eszközölni, feltüntetve a fogyatékba ju- 
tás okát, az állományparancs keltét és szá
mát.

e) A fogyatékba került személy tulajdonába 
meghagyott és bevont cikkeket nevezett 
személy felszerelési lapjáról az „Utalvány” 
alapján le kell írni, a felszerelési lapot le 
kell zárni. Az „Utalvány” 1 példányát a le
zárt felszerelési laphoz kell mellékelni.

Fenti parancs az ÁVH. valamennyi egyenru- 
házott beosztottjára, ht. tiszt és tsz. tiszthelyette
sére egyöntetűen vonatkozik. A tsz. tiszthelyette
sektől a legénységi alapfelszerelésként kiadott ru
házati cikkeket minden esetben teljes egészében 
be kell vonni és csak a továbbszolgálat vállalása 
alapján illetményessé vált ruházati cikkeket kell 
részükre meghagyni.
II. Készpénzvásárlási utalványok megszüntetése.
1. Az ÁVH-nál évenként: biztosított ruha-után

pótlási összeg a továbbiakban, eltérőleg az ed
digiektől, nem készpénzutalványban, hanem 
készpénzben kerül kifizetésre.
Kifizethető a felszerelés napjától számított 1 
év után az első illetmény kifizetéssel egyide
jűleg.
Csap. szolg.-ból a Belső Ap-ba történő áthe
lyezés esetén az áthelyezés napjától számított 1 
év után az első illetmény kifizetéssel egyidejű
leg kerül kifizetésre a ruhautánpótlási összeg.

2. F. évben is a múlt év január 15-én kelt 01. 
számú ÁVH. Háziparancsban meghatározott 
összegek kerülnek kifizetésre, úgy az ÁVH. 
Belső Apparátus beosztottjai, mint az ÁVH. 

Hőr. és az ÁVH. BKH. felderítő és fordító 
(tolmács) beosztásban szolgálatot teljesítő elv
társak, valamint a kinevezett polgári alkalma
zottak részére.
A parancsnokok kötelessége ellenőrizni, hogy 
beosztottaik a szolgálatuknak megfelelő jó 
ruházattal legyenek ellátva.

3. A ruházatok utánpótlását a továbbiakban is az 
„Egyenruházati és Felszerelési Vállalat” buda
pesti és vidéki fiókjain keresztül biztosítom.

4. A számadótestek a VII/10. Ruházati osztálytól 
vételezzék fel a szükséges utalványokat, 
melyre a Vállalat az egyenruházati cikkeket 
kiszolgáltatja készpénzfizetés ellenében.

5. Az „Egyenruházati és Felszerelési Vállalat
nál készpénzért a következő ruházati cikkeket 
lehet vásárolni:
Fésűs tányérsapka
Sávoly tányérsapka
Köpeny méretes
Posztó zubbony méretes
Posztó lov. nadrág méretes
Fésűs zubbony méretes
Fésűs pantalló méretes
Fésűs lov. nadrág méretes
Sávoly zubbony méretes
Sávoly pantalló méretes
Sávoly ingzubbony méretes
Sávoly csizmanadrág méretes
Tábori zöld ing vagy drapp tiszti
Köper alsó tiszti
Barna félcipő férfi
Barna félcipő női
Bőrkesztyű 5 ujjas férfi és női
Vállap fémszállas
Vállap selyemszállas
Hajtóka és vállap tiszthelyettesi.
A számadótestek a kiszolgálatott utalványokat 

az elvtársak felszerelési lapjára vezessék rá (még 
a vállapokat és hajtókákat is).

Felhívom az elvtársak figyelmét, hogy az 
ÁVH. jellegű cikkek elszámoltatását a jövőben a 
legszigorúbban ellenőriztetni fogom (sapkák, vál- 
lapok, hajtókák).

Jelen parancs életbelépésével egyidejűleg az 
1952. évi 01. sz. Háziparancs fentiekkel ellentétes 
határozványait hatályon kívül helyezem.

A Hatóság Vezetője rendeletéből:

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

6. Az AVH. beosztottak részére rendszeresített 
egészségügyi törzskönyvek kezeléséről.

Z. főo. 80-5644/1953.
1. Az Államvédelmi Hatóság valamennyi beosz

tottja részére egészségügyi törzskönyv van 
rendszeresítve, hogy a végrehajtott szűrő
vizsgálatokat, védőoltásokat, lényegesebb 
megbetegedéseket vezessék és a gyógyító
megelőző orvosi munkához segítséget nyújt
son.
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Az egészségügyi könyvek a jelenlegi kezelési 
rendszer miatt rendeltetésüket nem tudják be
tölteni, ezért

elrendelem,
hogy a kiállított egészségügyi könyveket az 
osztálytitkárságokon helyezzék el zárt helyen 
és az osztálytitkár elvtársak kezeljék.
Az egészségügyi törzskönyveket orvosi keze
lés, kórházba utalás, vér, tüdő, stb. szűrővizs
gálatok, illetve védőoltások esetén az elvtár
saknak magukkal kell vinni. Amennyiben ez 
közbejött akadályok miatt nem lehetséges, a 
bejegyzést utólagosan kell megtetetni, kór
házba utalás esetén, a beutalással egyidőben 
meg kell küldeni a Korvin Ottó kórháznak 
visszavárólag.
Áthelyezés esetén az egyéb személyi okmá
nyokkal együtt az egészségügyi törzskönyvet 
is át kell küldeni az új beosztási helyre. Az 
újonnan felvett elvtársak egészségügyi köny
vét a X/5. osztály az V. főosztálynak küldje 
meg az illetékes szolgálati helyre való továb
bítás érdekében.

2. Az 1952. február 1-i, 02. sz. Háziparancsban 
utasítás jelent meg az AVH. beosztottak laká
sukon történő megbetegedésének bejelentésé
vel kapcsolatban.
Egyes elvtársak az utasítást nem hajtják 
végre maradéktalanul. Most is rendszeres, 
hogy nem a meghatározott időben értesítik a 
Vörösmarty-utcai rendelőintézetet, pontatlanul 
adják meg a lakcímeket, illetve indokolatlanul 
hívják ki az orvosokat. Ennek következmé
nye, hogy pl. január hónapban több száz km. 
utat tett meg a lakásokra járó rendelő orvos- 
elvtárs gépkocsival feleslegesen.
Az osztályvezető elvtársak utasítsák a beosz
tott elvtársakat, illetve az osztálytitkárságok 

vezetőit a 02. sz. Háziparancs 4 pontja: „Eljá
rás AVH. beosztottak lakásukon történő meg
betegedése esetén” szigorú betartására.

Az utasítás megszegőit fegyelmileg felelős
ségre vonom.

A Hatóság Vezetője rendeletéből: 
Selmeczi György áv. alez. s. k. 

főosztályvezető.

7. A választók végleges névjegyzékének kifüg
gesztése. 
V. főo. 95-3908/1953.

A választók végleges névjegyzéke - a Bel
ügyminiszter Elvtárs rendelete alapján - 1953. 
március hó 23-28. között kifüggesztésre kerül a 
lakóházakban.

Felhívom az Államvédelmi Hatóság beosztot
tait, hogy fenti időpontban győződjenek meg 
arról, hogy a választok névjegyzékében szerepel
nek-e.

Azok, akik a választók végleges névjegyzé
kéből kimaradtak, a lakóhelyük szerint illetékes 
Tanácsnál haladéktalanul kérjék pótlólagos felvé
telüket a választók végleges névjegyzékébe, 
annak érdekében, hogy a választások idején fontos 
állampolgári kötelességüknek eleget tehessenek.

Fenti rendelkezés nem vonatkozik a lak
tanyaszerű elhelyezésben lakó államvédelmi be
osztottakra, valamint a Határőrség és a Belső 
Karhatalom beosztottaira, akiknek választói 
összeírására korábban külön intézkedés történt.

A Hatóság Vezetője rendeletéből: 
Koczina Gyula áv. ezds. s. k. 

főosztályvezető.

Harangozó áv. fhdgy.
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