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TITKOS !
ÁLLAMVÉDELMI hatóság

TC-1038/51.

19. sz. HÁZIPARANCS.
Budapest, 1951. október 1-én.

1. Altiszti szolgálat átszervezése.

VII. főo. 2045/1951

F. év szeptember 26-án a Kézbesítő Csoport 
megalakulásával kapcsolatban elrendelem, hogy 
az altiszt és takarító bajtársak kizárólag csak 
takarításra vehetők igénybe.

Az osztályokra vezénylést megszüntetem a 
rendszeres takarítás megszervezésével és lebo
nyolításával a VII/4-c. (Gondnoki alosztályt) 
bízom meg.

2. 50. M. téli sapka beszállítása.

VII. főo. 713/1951

Az alakulatok részére 1950/51. évben hasz
nálatra kiadott 50. M. téli szőrmés sapkákat 
minden alakulat október hó 10-ig az ÁVH. Köz
ponti Anyagszertárába (Budapest, Vörösmarty- 
u. 52. sz.) alkalmi fuvarral szállítsa be.

A beszállítás megtörténtét jelen paran
csomra való hivatkozással az ÁVH. VII/2. osz
tálynak - a beszállított mennyiség feltünteté
sével október hó 15-ig jelentsék.

3. Készpénzvásárlási utalványok kiadása.

VII. főo. 702/1951

F. évi február 9-én kelt 3. sz. Háziparancs 
értelmében az AVH. belső aparátusában szolgá
latot teljesítő összes női és férfi egyenruházot.t 
tiszt, thts. és tisztes részére illetményes az 51. 
M. ruházat (gimnasztorka).

Ezen ruházat természetbeni kiszolgáltatá
sát f. évben megváltoztatom és helyette a jogo
sultak részére, rendfokozatra való tekintet nél
kül egységesen 400.- Frt. ruhautalvány kiadá
sát engedélyezem.

Az utalványok kiadását két példányban el
készített külön jegyzéken az osztályok kifizető 
tisztjei állítsák össze és október 5-ig mindkét 
példányt a VII/1. osztálynak adják le. A kifize
tőtisztek által leadott jegyzékek alapján az utal
ványokat az október 15-i illetmény kifizetésnél 
a jogosultak részére ki kell szolgáltatni.

Az újonnan kinevezett bajtársak részére (f. 
évben) az utalvány kiadásánál a 400.- Frt.-ot 
számításba kell venni. Pl. : az eddig kifizetett 
1455.27 forint helyett 1855.27 forintot kell kifi
zetni.

Az 51. M. csizma kiadására külön intéz
kedem.

4. Üdülési illetmények befizetésének szabályo
zása.

VII. főo. 715/1951

1951. október 15-től az üdülési dijakat az 
üdülést igénybevevő bajtársak fizetéséből a 
VII/l-c. illetményalosztály egy összegben fogja 
levonni.

A főosztály üdülési felelősök üdülési cso
portonként összeállítják az üdülésben résztvevő 
bajtársak névsorát három példányban. Két pél
dányt a VII/l-c. illetményalosztályra küld, egy 
példány marad az üdülési megbízottnál.
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A VII/1-c. illetményalosztály az egyik pél
dányt igazolásul átküldi a VII/6-c. üdülési al
osztálynak, amelynek alapján kiállítják a beuta- 
lási könyvet.

Nem csoportos beutalásnál, illetve egyéni 
beutalások esetén az üdülőbe menő bajtárs, mi
után meggyőződött arról, hogy részére hely van, 
az osztályvezető által két példányban láttamo- 
zott szolgálati jegyet küld a VII/1-c. illetmény
alosztályra. Az egyik példányt a VII/1-c. illet
ményalosztály láttamozza, amelynek ellenében a 
VII/6-c. alosztály a beutaló-könyvet kiállítja.

Az üdülési csoportból esetleg kimaradt, 
vagy az üdülést megszakító bajtársak a beutaló 
könyvüket az osztályvezető által aláirt szolgá
lati jeggyel együtt visszaérkezésük után azonnal 
adják le a VII/1-c. illetményalosztálynak, hogy 
illetményükből csak a tényleges igénybevett na
pokra vonják le az üdülési hozzájárulást.

Az üdülési díjak levonása az üdülés befe
jezését követő hónapban történik.

5. Élelmiszer-jegyek igénylésének szabályo- 
zása.

VII. főo. 719/1951

Folyó év október 1-i hatállyal az élelmiszer
jegyek kezelése, kiadása a VII/2-a. élelmezési 
alosztályhoz tartozik.

Élelmiszerjegyeket az osztályvezető bajtárs 
által aláirt szolgálati jeggyel lehet igényelni. Az 
élelmiszerjegyeket csak a kifizetőtisztek vehetik 
fel.

A Hatósághoz újonnan felvett bajtársak 
élelmiszerjegy igényüket a fizetőtisztnek je
lentsék be. Az Államvédelmi Hatóság vidéki 
szervei élelmiszerjegy igénylésüket a VII/2-a. al
osztályra küldjék.

A Hatóság Vezetője rendeletéből :

Érsek Tibor áv. alez. s. k.

Sin áv. szds.
Láttam:
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