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TITKOS !

1. Az Államvédelmi Hatóság állományából fo
gyatékba kerülő bajtársak egyen ruházatának 
megváltása.

VII. főo. 104-166! K! 1951.
Az Államvédelmi Hatóság állományából 

fogyatékba kerülő bajtársak az alább felsorolt 
egyenruházati cikkeket kötelesek az illetékes 
gazdasági hivataloknak ártérítés ellenében le 
adni. (A ruházat leadása nem vonatkozik azokra 
a bajtársakra, akik a Honvédséghez történő át
helyezés folytán kerülnek az Államvédelmi Ható
ságnál fogyatékba).

A leadott ruházati cikkek térítési árát az 

alábbi táblázat szerint kimutatott árak alapján 
kell a leszerelt bajtársak részére kifizetni.

A kifizetésre kerülő összegeket a gazdasági 
hivatalok előlegezzék és utólagosan a „148“ alr. 
terhére igényeljék le.

A leadásra kerülő ruházatot minőségi álla
potának megfelelően,, értékelés szempontjából a 
gh. vezetője bírálja el. Az értékelés eredményét 
jegyzőkönyvileg, a térítési összeg feltüntetésével 
le kell rögzíteni és az összeg átvételét a ruháza
tot leadó bajtárs aláírásával igazoltatni kell. A 
jegyzőkönyv egy példányát a VII/2.-b alosztály
nak kell felterjeszteni.
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Posztó köpeny méret után 753.60 602.88 376.80 150.72 75.36
Posztó zubbony méret után 431.40 345.12 213.70 86.28 43.14
Posztó pantalló méret után 254.20 203.36 127.10 50.84 25.42
Posztó lov. nadrág méret után 266.40 213.12 133.20 53.28 26.64
Fésűs zubbony méret után 552.20 441.76 276.10 110.44 53.22
Fésűs pantalló méret után 310.40 248.32 155.20 62.08 31.04
Fésűs lov. nadrág méret után 320.50 256.40 166.25 64.10 32.05
Zsávoly zubbony méret után 290.90 232.72 145.45 58.18 29.09
Zsávoly pantalló méret után 154.20 123.36 77.10 30.84 15.42
Posztó köpeny méret után 586.40 469.12 293.20 117.28 58.64
Posztó zubbony méret után 272.20 217.76 136.10 54.44 27.22
Posztó pantalló méret után 253.30 186.56 116.60 46.64 23.32
Zsávoly zubbony méret után 163.30 130.64 81.65 32.66 16.33
Zsávoly pantalló méret után 119.60 95.68 59.80 23.92 11.96
Vállszíjas derékszíj 48.04 38.43 23.02 9.60 4.80
Sima derékszíj 28.00 22.40 14.00 5.60 2.80
Posztó tányérsapka 51.70 41.36 25.85 10.34 5.17
Fésűs tányérsapka 58.10 46.48 29.05 11.62 5.81
Zsávoly pilotka 13.70 10.96 6.85 2.74 1.37
Téli sapka 40.30 32.24 20.15 8.06 4.03
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Ezen rendelkezés a csapatszolgálatot telje
sítő bajtársakra, (A IV-es főosztály, a X/1 osz
tály, a VI. főosztály csapatszolgálatára és az 
Állami Kézbesítő Szolgálatot ellátókra) nem 
terjed ki.

2. Sokszorosító gépek bejelentése.

VII. föo. 104-155! K! 1951.

A Magyar Népköztársaság Minisztertaná
csa 29/1951/1-28 M. T. sz. rendeletet adott ki a 
sokszorosító gépek bejelentéséről és forgalmá
nak szabályozásáról.

1. Ezzel kapcsolatban elrendelem, hogy az 
Államvédelmi Hatóság kötelékébe tartozó összes 
sokszorosító gépeket a területileg illetékes me
gyei rendőrkapitányságon azonnal jelentsék be 
és a bejelentés egy másolatát a VII-es főosztály
nak küldjék meg.

A Budapesten levő gépeket nem a rendőr
kapitányságnak, hanem a VII-es főosztálynak 
kell két példányban azonnal bejelenteni.

2. Az 1. bekezdés alkalmazása szempont
jából sokszorosító gép minden olyan műszaki be
rendezés, vagy készülék, amely akár kézi, akár 
gépi erővel működve alkalmas kézzel, vagy Író
géppel írott, rajzolt fényképezett szöveget, vagy 
ábrázolatoknak vegyi anyagokkal való többszö- 
rösítésére.

3. A bejelentésnek csak darabszámban kell 
történnie.

Tehát nem kell közölni a gép használatá
nak helyét, gép típusát, számát, kézi, vagy vil- 
lanyhajtású voltát, egyszóval semmi közelebbi 
adatot.

4. Ha az Államvédelmi Hatóság kötelékébe 
tartozó bármely szerv sokszorosító gépet kíván 
vásárolni az igényt jóváhagyás végett a VII-es 
főosztállyal engedélyeztetni köteles.

A megvett gépeket az 1. pontban foglaltak 
szerint 6 napon belül be kell jelenteni.

Fentiekkel kapcsolatban közlöm, hogy a 
sokszorosító gépek bejelentésekor a bejelentést 
igazoló okmány mellékletenként kiállított anyag
vásárlási könyvet adnak ki. A sokszorosításhoz 
szükséges segédanyagok, (stencil, festék, stb.) 
csak ezen anyagvásárlási könyvvel szerezhetők 
be.

3. Az ÁVH. összes szerveinél eddig haszná
latban levő összes borítékok használaton kí
vül helyezése és új mintájú borítékok rend- 
szeresítése.

VII. főo. 104-156IK/1951.

Felhívom a Hatóság összes beosztottjának 
figyelmét, hogy az eddig használatban levő va
lamennyi fajtájú és mintájú borítékokat, 1951 
március hó 1-ével használaton kívül helyezem 
és helyette új tipusú borítékokat rendszeresítek.

Ezzel kapcsolatban utasítom az összes Gaz
dasági Hivatalok vezetőit, hogy az újonnan rend
szeresített borítékokat a VII/2-c. alosztálynál, 
1951 év február 26-tól vételezzék fel.

Az osztályokon levő összes borítékokat von
ják be és legkésőbb március 3-ig szállítsák be 
a Központi Anyagszertárba, Budapest, Vörös- 
marthy-u. 52. sz.

4. Különszóló városi telefonnal rendelkezők 
részére új telefonkönyv kiadása.

VII. főo. KI102211951.

Értesítem az Államvédelmi Hatóság azon 
szerveiket, melyek különszóló hatszámjegyes vá
rosi telefonnal rendelkeznek, hogy az 1951 évi 
új telefonkönyvek kiosztásra kerülnek. A régi te
lefonkönyvek egyidejű leadása mellett szolgála
ti jegyen igényelve, a műszaki anyagraktárban 
március 1-ig az új könyvek átvehetők.

5. Féltalp ellátás szabályozása.

VII. főo. 104-138IKH951.

Az Államvédelmi Hatóság beosztottjainak 
bőr-féltalppal való ellátását az alábbiak szerint 
szabályozom :

Az ÁVH. beosztottjai, - a IV-es főosztály 
a X/1. osztály csapatszolgálata és az Állami fu
társzolgálatot ellátók kivételével - évi két pár 
bőrféltalp juttatásban részesülnek, 10-10 Ft. ár- 
térítés ellenében.

Az 1951 évre megállapított mennyiség két 
részben vételezhető : március 1 és 15-ike, illetve 
augusztus 1 és 15-ike között.

A szükséges talpmennyiséget osztályonként 
a kifizető tisztek összesített névjegyzéke alapján 
a térítési ár egyidejű befizetése mellett a VII/4. 
osztálytól igényeljék.
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Vidéki osztályok, (számadótestek, stb.) köz
vetlenül a VII/2.-b. alosztálytól igényeljék a fél
talpakat, a térítési árat az ÁVH. 2,400.148 sz. 
csekkszámlájára fizessék be. A befizető lapon 
tüntessék fel az összeg rendeltetését (féltalp té
rítési ára). A befizetés megtörténtét a pénz befi
zetésével egyidejűleg a VII/2.-b. alosztálynak 
írásban jelentsék.

Csapatszolgálatot teljesítő bajtársak talpel
látásáról külön rendeletben intézkedem.

Jelen rendelettel ellentétes, előzetes rendel
kezések hatályukat vesztik.

6. Szolgálati jegyen való anyagigénylések.

VII. főo. K 1023/1951.

A VII/4. osztályhoz anyagellátás szem
pontjából tartozó főosztályok, osztályok, alosz
tályok által leadott anyagigénylési szolgálati je
gyek, a kiállítás napjától 14 napig érvényesek. 
Abban az esetben ha az igényelt anyagot meg
rendelni, illetőleg elkészíteni kell, úgy az a kiál
lítás napjától egy hónapig (30 napig) érvényes.

A parancs megjelenésének napjától, a fenti 
határidő eltelte után minden anyagigénylési 
szolgálati jegy meg lesz semmisítve, amennyi
ben azt a fenti határidőre nem viszik el.

Ez az intézkedés azért vált szükségessé, 
mert részben az igénylő bajtársak megfeledkez
nek az igényelt anyagról, részben azt saját ha
táskörükben megoldják és nagymértékben ta
pasztalható az, hogy az igényelt anyagokra 
nincs is szükségük.

A Minisztertanács takarékossági rendeletét 
szem előtt tartva, a főosztályok, osztályok, al
osztályok csak azokat az anyagokat igényeljék, 
ami valóban szükséges, mert a gyakorlat azt mu
tatja, hogy a felgyülemlett többszáz szolgálati 

jegyen igényelt anyagokra a szerveknek nincs 
szükségük és akadályozza a munkáját úgy az 
igénylő, mint az ezzel foglalkozó bajtársaknak, 
mig a többszáz szolgálati jegy közül kikeresi a 
kért anyagigénylő szolgálati jegyet.

7. Az ÁVH. beosztottjai részére Virginia ci
garetta igénylése.

VII. főo. 104-139/KI 1951.

Az ÁVH. központi és vidéki beosztottjai ré
szére ártérítés ellenében Virginia cigaretta igé
nyelhető a VII-es főosztálytól. Ezen cigaretták
ból a bajtársak személyenként, további intézkedé
sig minden hó 1-én és 15-én a kifizető tisztek ut
ján 100 drb-ot igényelhetnek. Tehát 1 főre egy 
igénylés alkalmával 100 drb. cigaretta igényel
hető. A cigaretták térítési ára darabonként 8 
fillér, vagyis a 100 drb. cigaretta ára, 8 Ft. Első 
igénylés III. hó 1-én eszközölhető.

Az igénylés módja a következő : A főosz
tályok, illetve vidéki osztályok kifizető tisztjei 
összegyűjtik az igényelt cigaretta mennyiség 
árát és ezen összeget befizetik a VII/1.-d. alosz
tályra. (Izabella u. 66 sz. I. em. Pénztár). A 
VII/1.-d. alosztály a befizetett összegnek megfe
lelő cigaretta mennyiségről utalványt állít ki, 
melyre a Központi Anyagszertár (Bp. VI. kér. 
Vörösmarthy u. 52 sz.) kiadja a cigarettákat. Az 
így felvételezett cigarettákat a kifizetőtisztek az 
igénylőknek szétosztják.

Felhívom az igénylő bajtársak figyelmét, 
hogy ezen cigarettákat kizárólag csak saját 
szükségletükre használhatják fel, azokat eladni 
nem szabad.

A Hatóság Vezetője rendeletéből:

Érsek Tibor áv. alez. s. k.

Sin áv. szds. s. k.
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