
04. sz. HÁZIPARANCS.
Budapest, 1952 április 1-én.

1. Az 1952. évi háztartási tüzelő anyagok 4. Tüzelőanyagok irányárai:
igénylése. Budapesten:
VII. főo. 104-1463. szé,n q- 24-70 Ft.
------------------------  brikett q. 37.70 Ft.

Az 1952. évi tüzelőanyag igénylés tervszerű koksz q. 60. Ft.
kielégítése érdekében a Belkereskedelmi Minisz- - fűrészelt fa q. 34.40 Ft.
térium ismét tüzelő-akciót szervez. aprított fa q. 35.20 Ft.

1. Tüzelőt igényelhet az ÁVH. belső appará- ' idéken. .
tusában dolgozó minden elvtárs. Baranya-megye szén q. 34. t.
(A HŐR és Belső Karhatalomnál szolgálatot Bács-Kiskun-megye „ q. 27. Ft.
teljesítő elvtársak tüzelőigényléséről a HŐR és Békés-megye „ q. 26.- Ft.
Belső Karhatalom Parancsnokság külön intéz- Borsod-megye „ q. 22.
kedik.) Csongrád-megye „ q. 26.- Ft.

Fehér-megye „ q. 27.- Ft.
2. Az igényelhető tüzelőanyag fajták a kö- Győr-megye „ q. 28.- Ft.

vetkezők: Hajdú-megye „ q. 24.- Ft.
a. háztartási szén, Heves-megye „ q. 23.- Ft.
 b. brikett, (csak a Budapest főváros, vala- Komárom-megye „ q. 29. Ft.

mint Pest, Baranya és Győr megyék te- Nórgád-megye „ q. 24. Ft.
rületére igényelhetők.) Pest-megye „ q. 26.- Ft.

c. koksz, (csak azok igényelhetik akiknek Somogy megye ” q. 24.-Ft

koksz kályhájuk van es ezt a tömbmeg- Szolnok megye „ q. 25._ Ft.
bízott által igazoljak.) Tolna-megye „ q. 31.- Ft.

d. tűzifa. Vas-megye „ q. 28.- Ft.
3. Az igényelt össztüzelőmennyiség 75 szá- Veszprém-megye „ q. 27. Ft.

zaléka szénféleségből és 25 százaléka fából igé- Zala megyee „ q. 30.-Ft.
nyelhető. Brikett egységesen q. 39.- Ft.
(A fa 25 százalékos arányától eltérni, vagy csak Koksz egységesen q. 60.- Ft.
fát igényelni abban az esetben lehet, ha fafüté- Fűrészelt fa q. 36.- Ft.
ses kályha van és ezt átrakatni nem lehet, Aprított fa q. 37.- Ft.
amelyet a tömbmegbizott által kell igazolni.) árak a T0KER, illetve TÜZÉP telepen

Szénből csak egyfajtát és fából is csak egy átvéve értendők. Házhoz szállítás esetén a fenti 
fajtát lehet igényelni. árakhoz még a hatóságilag megállapított fuvar-
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költség jön hozzá és minden esetben 2 százalék 
kezelési költség.

5. Fuvardíj összege mázsánként egysége
sen 4.70 Ft., melyben a behordási díj (150 m. 
távolságig) is benne van.

Nagybudapest területén kívül a hazaszállí
tásról mindenkinek magának kell gondoskodni.

6. Az igényelt tüzelőanyag árát nyolc hó
nap alatt vonjuk le. Ennek megfelelően az első 

részlet levonása május hó 1-el történik.
Az első részlet összege mindenkinél 50.- 

Ft.

7. Tüzelőanyag igényét minden elvtárs a ki
fizető tisztjénél adja le április hó 10-ig.

8. A kifizető tisztek f. év április hó 10-ig 
készítsenek kimutatást ABC sorrendben a tüzelő
igényekről az alábbi minta szerint:

Sor
szám Név Rend

fok. Lakcím Igényelt 
tüzelő

Házhoz 
száll. Aláírás

1. Alpár Mihály őrm. VI. Rózsa-u. 10 15 q. ht. szén
5 q. apr. fa

igen

2. Benkő József hdgy. Bp. XIX. Kispest 9q. brikett
Petőfi-u. 15 3 q. für. fa nem

3. Kocsis Péter szkv. Bp. I. Attila-u. 81 b. 27 q. ht. szén
9 q. apr. fa igen

A kimutatás rovatait a legnagyobb pontos
sággal kell kiállítani.

A lakáscímek beírásánál a külső kerületek
ben lakó elvtársaknál a régi peremváros elneve
zést is fel kell tüntetni. Például XIX. kér. Kis
pest, XX. kér. Pesterzsébet.

Az igénylés beküldése után történt lakás
változásokat azonnal be kell jelenteni a VII/1-c 
alosztály TÜKER csoportjának, mert ennek el
mulasztása esetén a régi címre történt kiszállí
tás költsége a megrendelő illetményéből le lesz 
vonva és ugyanakkor a további szállításról maga 
tartozik gondoskodni.

A házhoz szállítás rovatában igen, vagy nem 
szót kell beírni.

Az igénylést mindenki saját aláírásával kö
teles igazolni. Más helyett aláírni szigorúan ti
los.

Azokról az elvtársakról, akik Nagybudapest 
területén kívül laknak, külön kimutatást kell ké
szíteni a házhoz szállítás rovat feltüntetése nél
kül (mert erről magának kell gondoskodni.)

9. Az elkészített kimutatásokat legkésőbb 
április hó 12-ig meg kell küldeni a VII/l-c alosz
tályhoz.

A határidő után beérkező igényeket figyelem
be venni nem tudjuk.

10. Felhívom a kifizető tisztek figyelmét, 
hogy a hozzájuk tartozó elvtársak figyelmét idő

ben hívják fel a tüzelőanyag igénylésre, mert az 
év folyamán tüzelőanyag pótigénylés nem lesz.

A múlt évi gyakorlat azt mutatta, hogy 
többen nem vettek részt a tüzelőanyag igénylés
nél és a tél folyamán tüzelő nélkül maradtak. 
Majd a hideg beálltával pótigényekkel akarták 
biztosítani tüzelőjüket.

Népgazdaságunk mindent elkövet, hogy 
tervszerűen és időben gondoskodjon minden dol
gozó tüzelő ellátását. A most beérkező igény
lések alapján állapítja meg a Belkereskedelmi 
Minisztérium az ÁVH. beosztottai részére az 
évi tüzelőanyag keretet. Ezt a tervszerű keretet 
az utólagosan felmerülő pótigények nem borít
hatják fel, mivel ez a tervtörvény megsértését je
lenti. Ezért minden elvtárs időben gondoskod
jon évi tüzelőjének biztosításáról, mert egyes elv
társak hanyagsága miatt nem hátráltathatjuk a 
tervgazdálkodást

11. A tüzelőanyagok házhoz szállítása előre
láthatólag június hóban indul meg.

A szállítás szervezetten, kerületek szerint 
történik. A VII/1-c alosztály mindenkit értesíte
ni fog a szállítás napjáról.

Mindenkinek gondoskodnia kell arról, hogy 
a tüzelő szállítása napján valaki otthon tartóz
kodjon a tüzelő átvétele miatt. A tüzelőanyag 
háznál lesz lemérve. Amennyiben a tüzelő anyag 
szállítása napján nem tartózkodik valaki otthon 
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a tüzelő átvételére és emiatt a tüzelő átadása 
nem lehetséges, ez esetben is a fuvarköltséggel 
az illetőt megterheljük és később a tüzelő ház
hozszállításáról magának kell gondoskodni.

Abban az esetben, ha valaki időközben 
olyan kerületbe költözik, ahol a szállítás már 
megtörtént - még akkor is ha a lakásválto- 
zást bejelenti - tüzelőjének házhozszállításá
ról saját magának kell gondoskodnia. (Ez esetben 
természetszerűen az illetményéből a szállítási 
költség nem lesz levonva.)

12. Az 1952. évi tüzelő utalványok 1952 
december 31-ig érvényesek. A lejárt utalványo
kat visszaváltani nem lehet.

Budapest, 1952. március 24.

2. Az önálló számadótesttel nem rendelkező 
szervek fegyver felvételezésének módosítása.

104/1615

Az önálló számadótesttel nem rendelkező 
budapesti szervek személyi fegyverrel és lőszer
rel való közvetlen ellátása alól a VII/7 Osztályt 
felmentem és a feladat elvégzésével a VII/4 Osz
tályt bízom meg.  

Fentiekkel kapcsolatban elrendelem, hogy az 
önálló számadótesttel nem rendelkező budapesti 
szervek a személyi fegyver- és lőszer igényeik
kel és az ezzel kapcsolatos ügyeikkel a VII/4 
Osztályhoz forduljanak.

A 102/1951. sz. Vezetői Parancs alapján 
készítendő havijelentéseket is a VII/4 Osztálynak 
küldjék meg.

Jelen parancsom alól kivételt képeznek a 
III/1 Osztály, VIII.Főosztály, Hírközpont, akik
nek fegyver- és lőszerellátását továbbra is a 
VII/7 Osztály biztosija.

3. 5l.M. gyakorló ruházat kiadása tiszthelyet
tesek és tisztek részére

104-1615/1952

A K-104/946-1951. sz. ruházati norma alap
ján rendszeresített 51. M. gyakorló ruházat (ing
zubbony, nadrággal - gimnasztyorka) kiadását 
az alábbiak szerint rendelem el.

A gyakorló ruházatot az ÁVH. HŐR és Bel
ső Karhatalom, valamint az ÁVH. belső appará
tusához tartozó csapatszolgálatos tiszthelyettes 
és tiszt elvtársak részére természetbeni térítés 
nélkül adom ki alezredessel bezárólag .

A nem csapatszolgálatos tiszthelyettes és 
tiszt elvtársak részére térítés ellenében adom ki.

Akik a készpénzvásárlási ruhautalványt 
már megkapták, azoknál az utalvány kiadása
kor a térítési összeg már le lett vonva, (tehát 
azoknál térítést fizetni már nem kell.)

A későbbiek során kifizetésre kerülő kész
pénzvásárlási utalványoknál a gyakorló ruházat 
ellenértéke szintén levonásba kerül.

A gyakorló ruházat a férfiak részére méret 
nélkül, nők részére méret után készül.

A tiszthelyettesi és tiszti gyakorlóruha között 
az eltérés annyi, hogy a tiszthelyettesi gyakorló 
ruha saját anyagából könyök és térdfottal van 
ellátva.

Igénylés:

Az önálló számadótestek az igényléseiket a 
felhasználók neve nélkül (csak számszerit) állít
sák össze.

Az önálló számadótesttel nem rendelkező 
szervek tiszthelyettes és tiszt elvtársainak igény
lésén a felhasználók nevét és rendfokozatát is fel 
kell tüntetni.

Az igénylések összeállításánál fel kell tün
tetni továbbá, hogy

hány rend férfi tiszthelyettesi,
hány rend férfi tiszti,
hány rend női tiszthelyettesi,

 hány rend női tiszti
 gyakorló ruhára van szükség.

Felvételezés:

Az önálló számadótestek a tiszthelyettes és 
tiszt elvtársak részére szükséges gyakorlóruhá
zatot IV. 6-tól a VII/2 Osztálynál igényeljék, 
melyet a VII/2 Osztály az igényléssel egyidejű
leg fog kiutalni.

Az önálló számadótesttel nem rendelkező 
szervek tiszthelyettes és tiszt elvtársai a részük
re szükséges gyakorló ruházatot IV. 10-től a VII/4 
Osztálynál igényeljék, melyet a VII/4 Osztály 
az igényléssel egyidejűleg fog kiadni.

A gyakorlóruházat viselése :
Az 51. M. gyakorlóruha a másik öltözet pan

tallójával és csizmanadrággal nem viselhető.
A gyakorlóruhához az 51. M. csizmát kell 

viselni.
Tekintve, hogy a tiszt elvtársaknak csak egy 

kis része lett 51. M. csizmával ellátva, ezért a 
tisztek box csizmával is viselhetik.
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51. M gyakorlócsizma kiadása:
A K-104/946-1951. sz. ruházati norma alap

ján rendszeresített 51. M. gyakorlócsizma ki
adását az alábbiak szerint rendelem el :

Valamennyi tiszthelyettes elvtársat, függet
lenül szolgálati beosztásától, valamint a csa
patszolgálatos tiszt elvtársakat egységesen el
látom 51. M. gyakorlócsizmával.

A belső apparátusban szolgálatot teljesítő 
tiszt elvtársak részére, akiknek a szolgálata azt 
megkívánja, a gyakorlócsizma természetbeni ki
utalását rendelem el.

Akiknek a gyakorlócsizma természetbeni ki
adása a szolgálatuk ellátásához nem szükséges, 
helyette térítés képen 768.- Ft. készpénz kiuta
lását rendelem el.
Igénylés:

A természetben szükséges csizmák igénylé
sének összeállításánál fel kell tüntetni az igé
nyelt csizmák méreteit.

Az önálló számadótestek az igényléseiket a 
felhasználók neve nélkül állítsák össze.

Az önálló számadótesttel nem rendelkező 
szervek tüntessék fel mind a természetben szük
séges csizmák igénylésénél, mint a csizma térí
tési összeg igénylésénél azoknak a nevét, rend
fokozatát, akik részére a csizmát, vagy térítési 
összeget igénylik.
Felvételezés:

Az önálló számadótestek a részükre szük
séges csizma térítési összegét IV. 6-tól a VII/1 
Osztálynál igényeljék, melynek kiutalásáról a 
VII/1 Osztály az igényléssel egyidejűleg intéz
kedik.

A természetben szükséges csizmák igénylé
sét IV. 6-tól a VII/2 Osztálynak kell megkül
deni, melyet a VII/2 Osztály az igényléssel egy
idejűleg fog kiadni.

Az önálló számadótesttel nem rendelkező 
szervek a részükre szükséges csizma térítési ösz- 
szegét a kifizetőtiszteken keresztül IV. 6-tól 2 
példányban a VII/4 Osztálytól igényeljék, 
melyet a VII/4 Osztálytól az igénylés beadása 
után 5 nappal lehet felvételezni.

A természetben szükséges csizmák igénylését 
IV. 6-tól a VII/4 Osztálynak kell megküldeni, 
melyet a VII/4 Osztály IV. 15-től fog kiutalni.

Felhívom a gazdasági hivatal vezetők és a 
kifizetőtisztek figyelmét az igénylések pontos 
összeállítására, nehogy előforduljon, hogy olya
nok részére igényeljenek térítményt, akik csiz

mával már el vannak látva, vagy kimaradjanak 
olyanok az igénylésből, akik csizmaellátásban, 
vagy térítményben még nem részesültek.

Az igénylés helyességéért felelős az osztály
vezető, valamint a kifizetőtiszt és az illetékes 
gazdasági hivatal vezetője.

Aki a gyakorlócsizmáért a térítményt fel
vette és időközben a szolgálata indokolttá teszi 
részére a csizma természetbeni kiutalását, úgy 
az illető a csizma természetbeni igénylésénél a 
részére már kiutalt térítési összeget vissza kell 
hogy fizesse.

Rövidszárú csizma személyi felszerelést lapokról 
való törlését a csapattesteknél az alábbiak sze
rint elrendelem:

Csapattesteknél az 51. M. gyakorlócsizma 
kiadásával kapcsolatban a tiszthelyettesek terűé
ről a rövidszárú csizmát véglegesen törölni 
kell a következőképpen :

Egy pár a törlés folytán átmegy saját tulaj
donba,

Egy páron felüli mennyiséget be kell vonni 
és az elvtársak terhéről törölni kell.

Amennyiben az elvtársak csak egy pár rö
vidszárú csizmával rendelkeznek, függetlenül at
tól, hogy mikor kapták, saját tulajdonukban ma
rad és a felszerelési lapjukról törölni kell.
51. M. fésűs ruházat kiadása:

A Hatóság Vezetőjének utasítására az ÁVH. 
valamennyi tiszthelyettes és tiszt elvtársainak 
az egyöntetűség végett újmintájú (51. M.) fé
sűs ruházattal kell rendelkezni.

A nem csapatszolgálatos tiszthelyettes és 
tiszt elvtársak részére szükséges újmintájú fé
sűs zubbonyt az Egyenruházati Vállalatnál biz
tosítom. Az újmintájú fésűs zubbony a már meg
lévő fésűs pantallóval hordható, (tiszteknél pan
tallóval és lovaglónadrággal.)

Az újmintájú fésűszubbony ára 746.- Ft., 
melyet a zubbony átvételével egyidejűleg a bel
ső apparátusnál lévő tiszthelyettes és tiszt elv- 
társak készpénzvásárlási /utalvánnyal, vagy 
készpénzzel, saját költségükből egyenlítenek ki.

A csapatszolgálatot teljesítő tiszthelyettes 
és tiszt elvtársak részére újmintájú fésűs ruhá
zat egységesen térítés nélkül kerül kiadásra, ru
házati illetményként.

Igénylés:
Az önálló számadótestek a csapatszolgálatos 

tiszthelyettes és tiszt elvtársak részére az újmin- 
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tájú fésűs ruha utalványokat IV. 6-tól a VII/2 
Osztályon igényeljék.

A nem csapatszolgálatot teljesítő tiszthe
lyettes és tiszt elvtársak részére az újmintájú 
fésűs zubbony utalványokat külön kimutatáson í 
IV. 6-tól szintén a VII/1 Osztálytól igényeljék.

Az önálló számadótestekkel nem rendelkező 
szervek kifizetőtisztjei a tiszthelyettes és tiszt 
elvtársak részére, akik még nem rendelkeznek 
újmintájú fésűs zubbonnyal, IV. 6-tól a VII/4 
Osztálynál igényeljék a fésűs zubbony utalvá
nyokat.

Az utalványok kiadása az alábbi időpontok 
szerint történik :

A belső apparátusban lévő tiszthelyettes 
elvtársak részére V. 15-től augusztus 30-ig.

A belső apparátusban lévő tiszt elvtársak 
részére IV. 6-25-ig.

A belső apparátusban lévő csapatszolgála
tot teljesítő tiszthelyettes és tiszt elvtársak ré
szére IV. 6-25-ig.

A HŐR és Belső Karhatalom tiszthelyettes 
és tiszt elvtársai részére IV. 6-tól augusztus 
30-ig.

A kiutalt újmintájú fésűs ruházat és fésűs 
zubbony utalványokat Budapesten az Egyenru
házati Vállalatnál,
Vidéken a területileg illetékes Egyenruházati 
Vállalat fiókjainál lehet beváltani.

Az újmintájú fésűs zubbonyt az utalvány 
beváltásával egyidejűleg az Egyenruházati Vál
lalatnál kell kifizetni.

A kiadott zubbonyutalványt az elvtársak 
„felszerelési" lapjára fel kell vezetni, illetve az 
elvtársakat meg kell terhelni, hogy bármikor 
megállapítható legyen, hogy ki és mikor része
sült ruhaellátásban.

A csapatoknál az 51. M. fésűs ruházat vise
lési idejét (2 év és hat hónap) annyival kell 
meghosszabítani, ahány hónap viselési idő a 
jelenleg használatban lévő fésűs ruházatoknál 
még hátra van.
Például : Nagy Péter áv. őrm. jelenlegi fésűs 
ruházatának viselési ideje f. év augusztus 1-én 
jár le, de az újmintájú ruházatot 3 hónappal 
előbb megkapja, akkor az újmintájú ruházatnak 
a viselési ideje nem két év és hat hónap, hanem 
két év és kilenc hónap lesz.
Tehát csak ennyi idő elteltével igényelhető részé
re majd újabb ruházat.

Elrendelt egyöntetű öltözködésnél csakis az 
újmintájú fésűs ruházat hordható.

Egyéb esetekben a régi mintájú fésűs zub
bony is hordható.

Budapest, 1952. március 29.

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

főosztályvezető.

Sin szds.

Láttam:
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