
ÁLLAMVÉDELMI hatóság
E 49/52.

125Sorszám:

TITKOS!

01. sz. HÁZIPARANCS.
Budapest, 1952. január 15-én.

1. Az Államvédelmi Hatóság Belső Apparátu- 
sában szolgálatot teljesítő elvtársak ruháza
ti normájának megállapítása.

K-104/42-1952.

Az Államvédelmi Hatóság alárendeltségébe 
tartozó egységek ruházati ellátását két csoportba 
osztom be:

I. Csapatszolgálat, melyhez tartozik:
a. Az ÁVH. VI/2. Osztály állományába 

tartozó I.-től IX. alosztályig, tiszthe
lyettes és legénységi állományúak.

b. Az ÁVH. X/l. Osztály, kivételt képez 
a X/1.-a. és b. alosztály.

c. Hírközpontnál csak a „D“ és„F“ alosz
tály, valamint a vidéki osztályoknál 
szolgálatot teljesítő Hírközponthoz tar
tozó futárok.

d. Megyei osztályokhoz tartozó fogdaszol
gálatot ellátó elvtársak, rendfokozatra 
való tekintet nélkül, tiszt, tiszthelyettes, 
legénység.

Az a., b., c., d., pont alatt felsorolt csapat
szolgálatot ellátó elvtársak ruházatukat minden
kor természetben kapják meg, készpénzvásárlási 
utalványra nem jogosultak.

II. A fenti a., b., c., d., pontokban felsorol
takon kívül értendő a Belső Apparátusi meg-- 
határozás (nem csapatszolgálat).

Az I.-es és II.-es pont alatt felsorolt egysé
geknél szolgálatot teljesítő elvtársak részére a 

ruházat K. 104/946.1951. számú normarendelet 
táblázat szerint feltüntetett kiszabat illetményes 
azzal az eltéréssel, hogy a nem csapatszolgálato
sok csak az első ellátásként részesülnek ter
mészetbeni kiutalásban.

Tisztek normatáblázattól eltérően (II.-es 
csoporthoz tartozók) nem kapják meg természet
ben az egyik posztó köpenyt, posztó zubbonyt 
és posztó lov. nadrágot, helyette ellenértékét a 
természetbeni felszereléssel egyidejűleg kész
pénzvásárlási utalványon keresztül 1.451.- Ft. 
összegben biztosítom az igényjogosultaknak.

Tiszthelyetteseknél a normatáblázattól elté
rően (a II.-es csoportba tartozók) a két köpeny
ből az egyik kerül természetbeni kiszolgáltatásra, 
a másik köpeny ellenértéke a fenti módon 754.- 
Ft. összegben, készpénzvásárlási utalványban 
kerül kifizetésre.

Ezen összegű utalványokat egyenruhára, 
vagy polgári ruházatra (felső ruha, alsónemű, 
lábbeli, férfi és nőire) az alább feltüntetett helye
ken válthatók be :

1. Egyenruházati és Felszerelési Vállalat, 
Budapest, Párisi-u. 6. és vidéki fiókjainál.

2. Ruházati Bolt Vállalat, Budapest.
3. Állami Áruházak, Budapest és vidéki vá

rosok fiókjaiban.
4. Cipőbolt, Budapest, y
5. Ekisz Szövetkezetek : Budapest, Mártírok- 

útja 5/b., Kunfi Zsigmond-u. 10. sz.
6. Minőségi Szabók Szövetkezete, Budapest, 

Aponyi-tér 1. sz., Nádor-u. 16., Muzeum-krt. 19.
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7. Fékisz : Budapest, Lenin-krt. 70. sz., Sztá- 
lin-u. 17., Bajcsy Zsilinszky-ut 17. sz.

8. Egység Szövetkezet, Budapest, Rákóczi- 
ut 11-13., József-krt. 12., Baross-u. 100. sz.

9. Sport és Bőrruha Szövetkezet, Budapest. 
Szent István-krt 8., 28., Jászai Mari-tér 7/b., Váci-, 
ut 6., Váci-ut 46., és 104. sz.

Mindazon elvtársak részére, akiknél a mun
ka sajátossága indokolttá teszi a munkaruhával 
való ellátást, részükre a munkaruhát térítés nél
kül biztosítom, viselési idő meghatározásával, 
Ugyanúgy mint a csapatszolgálatnál, pl. : raktár, 
bán dolgozóknak, konyhai beosztottaknak, takarí
tó személyzetnek. Az ÁVH. szerződéses alkalma
zottait is mindenkor a kollektív szerződés sze
rint járó munkaruhával látom el.

A kiadott munkaruhákat a létszámnak meg
felelően csak a belső használatra biztosítom.

A polgári ruhasegélyt az alábbi összegekben 
állapítom meg:

1. Irodai rendfokozattal ellátott elvtársak
évi: 1.200.- Ft. - .

2. Polgári alkalmazottak, konyhai beosztot- !
tak évi: 800.- Ft.

t

Az egyenruházott férfi és női elvtársak ruha
utánpótlást összegét az alábbiakban állapítom 
meg:

1. Egyenruházott férfi és női elvtársak
tiszteknél évi: 2.754.- Ft.

2. Az egyenruházott férfi és női elvtársak
tiszthelyetteseinél évi : 2.012.- Ft.

Az ÁVH. Belső Apparátusában szolgálatot tel
jesítő egyenruházott elvtársak részére az 1952-es 
évben gyakorló gimnasztorka ruházat (sapka, 
ingzubbony, nadrág, vagy szoknya) kerül ter
mészetbeni kiadásra, melynek értékét 350.- Ft ot 
levonásba hozom a fent megjelölt készpénzvásár
lási utalványok összegéből.

A fenti összegek készpénzvásárlási utalvány
ban kerülnek kifizetésre, melyért egyenruházati, 
vagy polgári ruházati cikkeket a fent megjelölt 
helyeken lehet vásárolni készpénzvásárlási utal
vány ellenében.

Az utalványok kiadásáról a VII/1-c. alosz
tály automatikusan gondoskodik az esedékes
ség időpontjában. Az évi készpénzvásárlási utal
vány az első alapfelszereléssel egyidejűleg ki
adott készpénzvásárlási utalvány kiadásától 

számított egy esztendő után illetményes. (Nap
tári nap szerint).

A készpénzvásárlási utalványokra azért 
vásárolható csak férfi, vagy női alsó és felső 
ruházati cikk, miután az utalványok azt a célt 
szolgálják, hogy az elvtársak szolgálatuknak 
megfelelően egyen, vagy polgári ruházattal le
gyenek ellátva.

Az 1951-es esztendőben igen sokszor elő
fordult az, hogy egyes elvtársak nem saját szük
ségletükre vásároltak alsó, vagy felső ruházati 
cikkeket, s e miatt nem mindig tudtak az elv
társak a szolgálati beosztásuknak megfelelő jó 
ruházatban megjelenni, ez természetesen mun
kájuk ellátásánál is rossz hatást váltott ki.

Ezzel az intézkedéssel azt akarom elérni, 
hogy az Államvédelmi Hatóságon beosztott elv
társak mindenkor beosztásuknak megfelelően 
rendesen tudjanak megjelenni..

Utalvány ellátásban részesült elvtársak 
1952. január hónapjától az első felszerelésen kí
vül semmi-nemű természetbeni kiutalásra nem 
jogosultak, (kivéve, ha nem teljes mértékben 
kapták meg az első alapfelszerelésüket).

Amennyiben a Belső Apparátusnál dolgozó 
elvtársak az első felszerelésen kívül még egyen
ruházati cikket akarnak vásárolni, arra vonat
kozólag az alábbiakban intézkedem :

Ha valaki készpénzvásárlási utalványáért 
egyenruházati cikket akar vásárolni, úgy az ille
tékes gazdasági hivatalnál (hadtáp szervnél) 
utalványt igényel a szükséges egyenruházat 
cikkekről, pld. : 1 drb. zubbony, vagy nadrág. 
Az egyenruházott elvtársak részére, kivéve az 
első esztendőt, mikor az első alapfelszerelést 
kapja meg, évenként biztositok 1 pár barna fél
cipőt, 1 pár bőrkesztyűt, 2 drb. inget, melyet 
ugyancsak a készpénzvásárlási utalványért és 
az e célra külön kiadott szelvényekért vásárol
hat meg az Egyenruházati és Felszerelési Válla
lat Budapest és vidéki fiókjaiban.

Az egyenruházati cikkekre szolgáló utalvá
nyokat (nem készpénzvásárlási utalvány) az 
illetékes gazdasági hivatal a VII/2. osztálytól 
igényli és a kiadott utalványokat köteles az elv
társak személyi felszerelési lapján nyilvántartani-

Az Államvédelmi Hatóság állományából fo
gyatékba kerülő egyenruházott elvtársaktól az 
egyenruházati és általános személyi felszerelés 
bevonását az alábbiak szerint szabályozom:
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a. Akik fegyelmi úton kerülnek leszerelésre, 
az összes egyenruházati és általános személyi 
felszerelési cikkeket kötelesek leadni, illetve be 
kell tőlük vonni térítés nélkül.

b. Akik nem fegyelmi úton kerülnek fogya
tékba, azoknál az alábbi cikkek maradhatnak 
meg: az összes alsó fehérnemű és lábbeli, (csiz
ma, cipő) kesztyű, ezen cikkek kivételével a nem 
fegyelmi úton fogyatékba kerülő elvtársak is kö
telesek minden egyenruházati és általános sze
mélyi felszerelési cikket leadni.

Azon cikkeket, (egyenruha felső ruházat) 
melyet az elvtársak első alapfelszerelésként kap
tak, vagy készpénzvásárlási utalványon keresz
tül vásároltak, elidegeníthetetlen személyi tulaj
donként szerepelnek, el nem adhatók, át nem ala
kíthatók, nem festhetők át.

Leszereléskor minden esetben a nyilván
tartásnak megfelelően le kell adni.

A leadott (első felszerelés) egyenruházati 
cikkek ellenértéke képen a leszerelő elvtárs ré
szére 2.020.- Ft.-ot térit a Hatóság.

Amennyiben a leszerelő elvtárs birtokában 
az első alapfelszerelésen kívül még egyéb egyen
ruházati cikkek is vannak, azokat is köteles az 
illetékes gazdasági hivatalnál leadni.

Az AVH. ezen leadott cikkekre az ellenérté

ket a minőségi állapotának megfelelően a min
denkori árjegyzéki ár alapján fogja téríteni.

Az illetékes hadtáp szerv a leadott ruházati 
cikkek térítési árát a cikkek feltüntetésével jegy
zőkönyvileg rögzíti. A jegyzőkönyveket három 
példányban kell elkészíteni, a ruházati cikkek 
leadását a leadó elvtárs aláírásával igazolja.

Az elkészített jegyzőkönyv egy példányát 
összesítve, havonta egyszer fel kell terjeszteni a 
VII/2. osztályhoz, aki ennek alapján a ruházati 
cikkek leltárából (nyilvántartásból) való törlé
sére az engedélyt megadja.

A jegyzőkönyv másik példányát a leszere
lést követő két napon belül az illetékes gazdasági 
hivatal köteles a VII/1. osztályhoz kifizetés jóvá 
hagyás végett felterjeszteni.

A harmadik példányt az illetékes gazdasági 
hivatal, mint igazoló okmányt köteles megőrizni.

Ezzel ellentétes előbbi rendelkezések hatá
lyukat vesztik.

Budapest, 1952. január 10-én.

A Hatóság Vezetője rendeletéből :

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

Láttam:
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