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TC-153/51.

3. sz. HÁZIPARANCS.
Budapest, 1951. február 9-én.

1. 1951. évi ruharendelet.
VII. főo. 104-130!/1951.

Az Államvédelmi Hatóság kötelékébe tar
tozó férfi és női beosztottakat, - a IV. főosztály
és a X/1 osztály csapatszolgálatot teljesítő be
osztottjai kivételével - 1951 évben egységesen
Állami Áruházakban, Állami Boltokban és Szö
vetkezetekben beváltható készpénzvásárlási ru
hautalványokkal fogom ellátni.

1951 évre ruhailletményt a honvédségi nor
mák alapján az alábbiak szerint állapítom meg :
Kat. rendf. ellátott férfi és női tisztek évi :
Ft. 1,455.27
Kat. rendf. ellátott férfi és női tiszthelyettes és
tisztes
Ft. 1,144.47

Irodai rendfokozattal ellátott férfi és női évi
Ft. 800.Polgári alkalmazottak, altisztek férfi és női évi
Ft. 591.88

Polgári alkalmazottak, konyhai férfi és női évi
Ft. 455.50
Azok az egyenruha viselésre jogosult, katonai rendfokozattal ellátott - férfi beosztot
tak, akik eddig még egyenruha ellátásban nem
részesültek, az 1951 év folyamán a ruhautalvá
nyokon kívül első felszerelésként az alábbi ruhá
zatot kapják természetben :

Tisztek:
1
1
1
1
1
2

drb.
drb.
drb.
drb.
drb.
drb.

fésűsszövet tányérsapka,
fésűsszövet zubbony,
fésűsszövet pantalló nadrág,
fésűsszövet lovagló nadrág,
posztó köpeny,
kheki ing,

2
1
1
1
1

drb.
drb.
pár
pár
pár

rövid alsónadrág,
vállszíjas derékszíj,
fekete boxcsizma,
barna félcipő,
barna bőrkesztyű.

Tiszthelyetesek és tisztesek: Ugyanaz, mint a
tiszteké, lovaglónadrág és fekete boxcsizma nél
kül.
1951 év folyamán valamennyi férfi egyenruházott tiszt, thts. és tisztes természetben az
alábbi ruházati tárgyakat kapja :

1
1
1
1

drb.
drb.
drb.
pár

51.
51.
51.
51.

M.
M.
M.
M.

tányérsapka,
ingzubbony (gimnasztorka),
egységes nadrág,
csizma.

A Hatóság Vezetője 1951 február 1-én kelt
9. sz. parancsa értelmében az osztályvezetők
tegyenek javaslatot a VII/2. osztálynak az
egyenruhával még el nem látott, -de egyenru
haviselésre jogosult - beosztottak ruhaellátá
sának sorrendjére, és pedig: a beosztottak első
harmadának 1951 márc. 31-ig, második harma
dának 1951 jun. 31-ig, és harmadik harmadának
1951 szept. 31-ig való ellátására.
A Hatóság Vezetője február 1-én kelt 9. sz.
parancsa 1/b. pontjára vonatkozólag külön ren
deletben intézkedem.
Az osztályvezetők megfelelő indoklással ja
vaslatot tehetnek az V. Főosztály Vezetőjének az
irodai rendfokozattal ellátott férfi beosztottak
katonai rendfokozattal való ellátására, átminősí
tésére.

Valamennyi egyenruhaviselésre jogosult be
osztott a rendelkezésre bocsájtott ruhautalványo
kat köteles úgy felhasználni, hogy a beosztásá
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hoz és a napi munkájának elvégzéséhez szüksé
ges kifogástalan polgári-, és egyenruházattal
rendelkezzen.
Az első alkalommal történő természetbeni
ruhaellátmány és az évenként juttatott ruhautal
vány lehetővé teszi, hogy az ÁVH. aparátusában
szolgálatot teljesítő valamennyi beosztott úgy
polgári, mint egyenruházati cikkekkel megfe
lelően legyen ellátva. Ezért nyomatékosan felhí
vom valamennyi beosztott figyelmét, hogy mun
kájának ellátásához szükséges ruházatról (pl.
nyomozó polgári ruháról, gépkocsivezető overálról, stb.) feltétlenül gondoskodjon, mert jelen
rendelet bevezetésével egyidejűleg mindennemű
polgári és egyenruházati cikk kiadását egész évre
megszüntetem. Azok a beosztottak, akik ruha
utalvány ellátásban részesülnek, semmilyen cí
men további ruhaigénnyel nem jelentkezhetnek.

Aki a ruhautalványokat nem szolgálatának
megfelelő ruházat beszerzésére fordítja és év
közben a ezért fontos szolgálati érdekből a VII.
főosztálynak kell mégis a szükséges ruházati
tárgyakkal ellátni, a kiadott cikkek ellenértékét
az illetményből fogom levonni.
Az első felszerelés egyenruházati cikkei,
valamint az utalvány ellenében vásárolt polgári és egyenruházati cikkek személyi tulajdont ké
peznek. Elbocsájtás, lemondás, nyugdíjazás,
vagy más szerv kötelékébe való távozás esetén,
- a honvédséghez történő áthelyezések kivételé
vel - minden egyenruházati cikket térítés elle
nében be kell vonni.

A katonai rendfokozattal ellátott nők ruha
ellátása és utalvánnyal való ellátása iránt ké
sőbb intézkedem.

alosztályhoz továbbítsák. Ezzel egyidejűleg kö
zöljék azoknak a névsorát, akik a posztóruhát
megtartották, de a 300.- Ft. utalvány ellenérté
két nem szolgáltatták be. A VII/4. osztály vezető
je és a többi (vidéki) gazdasági hivatalok veze
tői az elkészített névsorokat a ruhakartonok
alapján ellenőrizzék, azok helyességét aláírá
sukkal igazolják. Azoknál, akik a posztóruhát
megtartották, de a 300.- Ft. utalvány ellenérté
két nem szolgáltatták be, az illetmény alosztály
1951 máj. 1-én egy összegben a 300.- Ft-ot
helyezze levonásba. Aki posztóruhát akar, (új
mintájú zárt nyakkal) az utalványa ellenében
állami, vagy szövetkezeti vállalatnál elkészíttet
heti.

Ezzel kapcsolatban felhívom, a még egyen
ruhával el nem látott - egyenruhaviselésre jo
gosult - beosztottak figyelmét, hogy a kiosz
tásra kerülő ruhautalványok felhasználásánál
gondoljanak arra, hogy az első felszerelésben új
mintájú, magasnyakú posztóruha nem kerül ki
osztásra és így azok, akik esetleg csak szeptem
berben kapják meg az első felszerelést, a ruha
utalványból újmintájú, posztó egyenruhát is csi
náltathatnak maguknak, ha szolgálatuk termé
szete ezt szükségessé teszi.
A kiosztásra kerülő utalványokat két pél
dányban elkészített külön jegyzéken a főosztály
kifizető tisztje a szokásos módon 1951 febr. 12ig készítse el és a VII/1-c. alosztálynak adja le.
Az utalványokat az 1951 febr. 15-i fizetéskor ve
gyék át és a beosztottakkal a fizetési jegyzékben
az utalványok átvételét külön nyugtáztassák.
Mivel a ruhautalványok 100.- és 200.- Ft-os
címletekben készültek, a maradvány összeget
1951 febr. 15-i fizetéskor kell kifizetni.

Az ÁVH. központi apparátusában beosztott
férfiak részére posztó egyenruha viselése nem kö
telező. Régimintájú, (fazonos) posztó egyenru
ha 1951 május 1-e után nem hordható. Azok a
beosztottak, akik már részesültek posztóruha el
látásban, azt kötelesek 1951 ápr. 1-ig visszaszol
gáltatni, (zubbony, pantalló, lov. nadrág, tányér
sapka) a VII/4. osztályhoz, vidéken a gazdasá
gi hivatalokhoz, a többi helyeken az illetékes
gazdasági szervhez.

A Hatóság kötelékébe kerülő uj beosztottak
az első havi fizetésükkel együtt a ruházati utal
ványokat is megkapják. A következő utalványt
ettől számított egy év múlva kapják meg. (pl. :
valaki 1951 okt. hónapban lép a Hatóság kötelé
kébe és akkor ruhautalványt kap, legközelebb
nem 1952 márc. hónapban kap újból utalványt,
mint a Hatóság régebbi beosztottjai, hanem
1952 októberében).

Valamennyi hordásban lévő posztóruhát,
akár új, akár régi mintájú, megtartás esetén,
300.- Ft. értékű utalvánnyal meg lehet váltani.
A 300.- Ft. összegű utalványokat a fizető tisz
tek összesítsék és névsorral együtt juttassák el
1951 ápr. 15-ig az illetékes gazdasági hivatalok
hoz. Az összegyűjtött utalványokat és a névsort
a gazdasági hivatalok a VII/1-c. - illetmény -

A kiadott ruhautalványok összegét az ille
tékes gazdasági hivatal valamennyi beosztott
személyi kartonjára vezesse rá. Áthelyezés ese
tén az utalvány összege átjelentendő. Egyenruha
viselésre jogosult gépkocsivezetők, műszakiak,
egészségügyiek és altisztek a kapott ruhautal
vány ellenében kötelesek magukat, feladatuk el
végzéséhez szükséges megfelelő munkaruhával is
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egész évben ellátni. A részükre kiadandó ruha
utalványból az illetékes osztályvezetők olyan
összegű utalványt tartsanak vissza, hogy annak
értékéből egy váltás (2 drb.) egységes munka
ruha (overál, fehér köpeny, színes köpeny, stb.)
beszerzése és kiosztása osztályon belül megva
lósítható legyen. A polgári alkalmazott takarító
nők, altisztnők részére természetben 1 drb. mun
kaköpeny 1951 évre kiadható.
A Gépkocsijavító Állami Vállalat beosztott
jait a többi polgári vállalatok dolgozóival azo
nos módon fogják a vállalatnál természetbeni
ruházattal ellátni.

Előléptetés esetén (pl. : thts.-ből tiszt) az
első felszerelés különbözetet természetben és a
vásárlási utalvány különbözetet utalványban
kapják meg.
Csapatszolgálattól, központi szolgálatba
helyezés esetén a ruhakülönbözetet le kell adni,
vagy utalvánnyal megváltani.
Jelen rendelet hatálya a csapatszolgálat be
osztottjaira (IV-es főosztály, X/1 osztály csa
patszolgálatára) nem terjed ki, erre vonatkozó
lag külön rendeletben intézkedem a honvédségi
normák alapján.

A ruharendelet alapján kibocsájtott utalvá
nyok, vagy készpénz ellenében, egyenruházati
cikkek az alábbiakban megjelölt árusító helye
ken szerezhető be :

Tájékoztató árak :
Posztó köpeny mérték után
733.60 Ft.
Posztó zubbony mérték után
431.40 Ft.
Posztó pantalló mérték után
254.20 Ft.
Posztó lovagló nadrág mérték után 266.40 Ft.
Fésűsszövet zubbony mérték után
552.20 Ft.
Fésűsszövet pantalló mérték után
310.40 Ft.

Fésűsszövet lov. nadrág mérték után 320.50 Ft.
Fésűsszövet tányérsapka mérték után 66.09 Ft.
Posztó tányérsapka mérték után
58.70 Ft.
Budapesten az Egyenruházati NV.-nál, IV.
ker. Párizs-u. 6. sz. alatt, vidéken : Pécs, Győr,
Szolnok, Székesfehérvár Egyenruházati telepein.
kb. 50.- Ft.
kb. 51.- Ft.
kb. 22.- Ft.

Barna bőrkesztyű
Kheki ing
Rövid alsónadrág

Budapest, IV. ker. Petőfi Sándor-u. 12. sz.
(Párizs-u. sarok) alatt, a vidéki bajtársak
ugyanitt szerezhetik be.

Ruhautalványokra cipő az állami boltokban
szerezhető be. Cipő vásárlásához az illetékes
ÁVH. gazdasági hivatalok bélyegzőjével ellátott
külön utalványa szükséges a következő szöveg
gel :
„Utalvány 1 pár cipő vásárlására. Dátum“

Tiszt és tiszthelyettesek részére rendszeresí
tett félcipőt az ÁVH. illetékes gazdasági hivata
lok a szükségletek szerint a VII/2.-b alosztálytól
igényelhetik, 1951 III. hó 15-ig. A félcipő téríté
si árát 144.10 Ft.-ot (a töredék összegeket pénz
ben) a Vll/1.-b alosztályhoz kell összesített név
sorral beküldeni, 1951 II. hó 15-ig.
A gazdasági hivatalok vezetői szigorúan
ügyeljenek arra, hogy aki ezen cipőkből részesül,
ne kapjon utalványt állami boltokban beszerezhe
tő cipőkre. Egy bajtárs egy évben csak egy pár
cipőt vásárolhat utalványra.
Jelen rendelettel ellentétes, előzetes rendel
kezések hatályukat vesztik.
A Hatóság Vezetője rendeletéből :

Érsek Tibor áv. alez. s. k.

Sin áv. szds. s. k.

Láttam:
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