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1. Papírtakarékossággal kapcsolatos intézke
dések.

VII. főo. 856/1951.

A papírral való fokozottabb takarékosság 
biztosítása érdekében az ÁVH. írásbeli ügyvite
lében a jövőben minden iratot az itt közölt sza
bályok szigorú betartásával kell megszerkeszteni;

I. A felhasználható papiros minősége.

1. Iratokat általában csak fogalmi papíron 
szabad készíteni.

2. Ennél jobb minőségű papírt (fehér, krém
színű, stb. úgynevezett bankposta papírt) csak 
főosztály- osztáyvezető utasítására lehet hasz
nálni abban az esetben, ha az iratot előrelátható
lag a Párt vezetői, vagy miniszterek kapják kéz
hez ; vagy ha a papír névreszóló okmány céljára 
kell.

II. Az iratok külalakja:

1. A papiroson baloldalt csak 25 mm-es szélt 
(margót) szabad hagyni.

2. Az irat minden sorát a papíros szélétől 
25 mm-re kell kezdeni. Ez vonatkozik a cím (pl. 
„Jelentés", „Feljegyzés", stb.) a címzés, szöveg 
és keltezés elhelyezésére egyaránt.

3. A bekezdést is a sor elején kell kezdeni 
nem pedig annál beljebb. Új bekezdésnél (új 
gondolatcsoportnak, vagy intézkedésnek az előbbi 
szövegrésztől való elválasztására) egy sortávol
ságot kell kihagyni (Írógépnél 2-es soremeléssel) 
azáltal az egész irat áttekinthetővé válik.

4. A legsűrűbb sorokban kell írni (írógépnél 
1-es sortávolság).

5. A papiros alsó szélén 20 mm. üres helyet 
kell hagyni. Ha a szöveg a túloldalon folytatódik, 
akkor fordítási jelet (./') kell alkalmazni és a 
szöveget a túloldalon ugyanezen szabályok sze
rint kell folytatni.

6. Mindennemű írásnál - kivéve a 1. 2. pont
jában foglaltakat - a papíros teljes kihasználá
sára kell törekedni, tehát a papíros mindkét olda
lára kell írni.

7. Egész lapot (29X21 cm méretű papírt) 
csak akkor szabad használni, ha a készülő szö
veg előreláthatólag fél lap (14.5X21 cm. méretű 
papír) mindkét oldalára sem fér el.

III. Az iratok példány száma:

1. Jelentéseket, feljegyzéseket, utasításokat, 
átiratokat, kimutatásokat általában csak egy má
solattal kell készíteni (a másolati példány az 
iratot készítő szervnél marad).

2. Egynél több másolat csak a főosztály- és 
osztályvezető utasítására készíthető, abban az 
esetben, ha a jelentést (stb.) egyidőben több 
helyre kell megküldeni. Ilyen esetben annyi pél
dányban kell azt elkészíteni, hogy minden ille
tékes szerv részére, valamint az iratot készítő 
szerv részére egy-egy példány jusson.

3. Olyan iratot (feljegyzés, jellemzés, stb.), 
amely nem más szervhez való továbbítás céljából 
készül, hanem az iratot készítő szerv a saját ré
szére készíti - csak 1 példányban (másolat nél
kül) szabad készíteni.
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4. Szolgálati jegyeket általában csak 1 pél
dányban (másolat nélkül) szabad készíteni.

5. Iratokhoz kísérőlevelet csatolni csak ab
ban az esetben kell, ha olyan szöveget akarunk 
közölni, amely az iratból nem tűnik ki. Iratok 
megküldésénél általában kísérőlevél helyett a 
rövidebb megjegyzéseket pl. „utasításra", „fel
használásra", „intézkedésre", stb. megküldöm.) 
valamint a címzést. Keltezést és aláírást magára 
az iratra (annak szabadon maradt részére) kell 
feljegyezni.

Az itt felsorolt papírtakarékossági intézke
dések azonnali hatállyal életbelépnek. Szigorú 
betartásukért a vezetők és beosztottak szemé
lyükben felelősek.

2. Az Államvédelmi Hatóságnál a pótjegyek 
kiadásának szabályozása.

VII. főo. 850/1951.

Az Államvédelmi Hatóságnál a pótjegyek 
kiadását az alábbiak szerint szabályozom :

A beosztott elvtársak részére testimunkás 
pótjegy helyett a jövőben nehéztesti munkás pót
jegyet kell kiadni.

Ezen rendelkezés azon elvtársakra vonatko

zik, akik ezideig (fizikai) testimunkás 214. szá
mú pótjegyet kaptak.

Azon elvtársak, akik ezideig nehéz testi mun- 
kás pótjegyben részesültek (212. sz. pótjegy) 
azok részére bányász pótjegyet kell kiadni.

Ezzel kapcsolatosan közlöm, hogy az elvtár
sak december havi pótjegyeit még november hó 
folyamán ki kell cserélni.

A kicserélés úgy történik, hogy a kifizető 
tisztek az elvtársaktól a december havi pótjegye
ket összegyűjtik és szolgálati jegyen kérik annak 
kicserélését a VII/2.-a alosztálytól.

Azoknál az elvtársaknál, akik egyszeri ét
kezésben vesznek részt, az élelmiszerjegyek le
adását az alábbiak szerint szabályozom :

Az elvtársak havonta 40 dkg. hús, vagy fel
vágott jegyet és 20 dkg. zsírjegyet tartoznak le
adni.

Minthogy jelen rendeletem már november 
hónapra is vonatkozik, tekintettel arra, hogy az 
elvtársak november hó 1-én 40 dkg. húsféleség
ről szóló jegyet már leadtak, így november hó 15- 
én az étkezési jegy kiváltásához élelmiszerjegyet 
leadni nem kell.

A Hatóság Vezetője rendeletéből:

Érsek Tibor áv. alez. s. k.

Sin áv. szds.

Láttam:
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