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Sorszám: 

TITKOS!

6. sz. HÁZIPARANCS.
Budapest, 1951. április 16-án.

1. Az 1933-as évben születettek rendőrségi 
bejelentése.
V. főo. 97-0339/1951.

A Belügyminiszter Bajtárs 402.500/1950. 
(XII. 31) BM. sz. rendelete értelmében a 18 
éves férfiak és nők szokásos évi bejelentését 
1951. évben január hó 1 és 31. napja között kel
lett teljesíteni az állandó lakás bejelentésére 
szolgáló rendőrségi bejelentőlapon, tekintet nél
kül arra, hogy e személyek eddig be voltak-e 
jelentve.

Utasítom az Államvédelmi Hatóság kötelé
kébe tartozó 1933. évben született beosztottakat 
(férfiakat és nőket), hogy amennyiben a fenti 
rendelet alapján bejelentési kötelezettségüket 
bármilyen oknál fogva eddig elmulasztották, 
annak f. hó 21-ig lakóhelyükön pótlólag tegye
nek eleget.

2. Házassági engedélyek kiadásának szabá
lyozása.
V. főo. 97-0364/1951.

1. Az Államvédelmi Hatóság hivatásos 
állományú beosztottjai, beleértve az irodai rend- 
fokozatúakat, altiszteket és kinevezett polgári 
alkalmazottakat is, csak az Államvédelmi Ható
ság Vezetője által kiadott engedély alapján köt
hetnek házasságot. E rendelkezés hatálya alól 
kivételt képeznek a Határőrség és Belső Karha
talom állományába tartozó hivatásos legénység 
és tisztesek.

2. Az Államvédelmi Hatóság Határőrség és 
Belső Karhatalom állományába tartozó hivatá
sos legénység és tisztesek, valamint sorlegény
ség és sortisztesek házasságkötéséhez nem szük
séges engedély. Ezen beosztottak közül csak 
azoknak kell házasságkötési engedélyt kérni, 
akik tisztképző iskolára kerültek, mint hallgatók.

3. A házasságkötési engedély iránti kérel
met a mellékelt minta alapján kell szolgálati 
úton előterjeszteni írásban, az Államvédelmi 
Hatóság Vezetőjéhez (illetve a Határőrség és 
Belső Karhatalom Parancsnokához).

4. Az Államvédelmi Hatóság azon beosz
tottját, aki a jelen rendelkezés 1., illetve 2. pont
ját megszegi, fegyelmi eljárás alá kell vonni.

5. Az Államvédelmi Hatóság minden beosz
tottja - tekintet nélkül arra, hogy házasságkö
téséhez szükséges-e engedély, vagy sem, - a 
házasságkötés megtörténtét 8 napon belül szol
gálati úton köteles jelenteni. A jelentéshez mellé
kelni kell a „tanúsítvány a házasság megköté- 
séről“ elnevezésű okiratot is. Ezt a tanúsítványt 
az anyakönyvvezetők díj és illetékmentesen állít
ják ki. Aki ezen jelentési kötelezettségének nem 
tesz eleget, fegyelmi vétséget követ el és annak 
megfelelően kell elbírálni.

6. Jelen rendelkezés azonnali hatállyal élet
be lép, ezzel egyidejűleg a házasságkötési enge
délyek kérésére és kiadására vonatkozó összes 
korábbi rendszabályok hatályukat vesztik.
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Minta
a 97-0364/1951. sz. rendelethez

SZIGORÚAN TITKOS! „V„

Államvédelmi Hatóság Vezetőjének! Határőrség és Belső Karhatalom Parancsnokának!

Budapest.

Alulírott (név)............................................................................. (rendi.) ......................
(beo. hely) ha a kérelmező vezető
beosztásban van - csoportvezetőig, illetve őrsparancsnokig bezárólag - valamint ha politikai 
tiszt, vagy felderítő tiszt, illetve tiszthelyettes e minőségének megjelölése:

engedélyt kérek arra, hogy (név)
-i lakossal házasságot köthessek.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy nevezett adatai az alábbiak:

1. Neve: .....................................................................................................................
2. Szül, hely, év, hó, nap: .............................................................................................................
3. Anyja neve:...................................................................................................................................
4. Lakcíme: ......................................................................................................................
5. Előző lakcímei: (1944-től, meddig hol) . .

6. Munkahelyei 1944-től: (milyen munkáltatónál, milyen minőségben, mettől-meddig)

7. Milyen párt, vagy tömegszervezet tagja volt 1944-től: . . ... .. . ..

8. Szüleinek foglalkozása 1945 előtt és jelenleg:

9. Saját és szüleinek vagyoni helyzete (ingatlan, üzlet, műhely, stb.) 1945 előtt és után:

10. Nevezett személyére és családi körülményeire vonatkozó részletes jellemzés (a kérelme
ző tölti ki).

Kérelemhez csatolom nevezett önéletrajzát.*

195 évi hó -n.

*Ha nevezett ugyancsak államvédelmi beosztott, 
önéletrajzot csatolni nem kell.

kérelmező aláírása.

A Hatóság Vezetője rendeletéből :

Lakatos Dezső áv ezds. s. k.
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3. A Hatóság épületéből berendezési, leltári 
tárgyak szállítása más épületekbe.
VII. főo. 104-283/1951.

Gyakran előfordul, hogy a Hatóság épüle
teiből berendezési, leltári tárgyakat szállítanak 
el más hatósági épületekbe és így az anyagok, 
(berendezési tárgyak stb.) nyilvántartása, ellen
őrzése nem oldható meg, ezért a Hatóság 
alább felsorolt épületeiből csakis rendszeresített 
kapujegy leadása ellenében szállítható el, beren
dezési, vagy egyéb Hatósági tulajdont képező 
leltári tárgy.

A kapujegyet a VII/4. osztály, előzetes meg
keresés ellenében adja ki.

Fentiek szigorú betartására a IV/1. osztály 
vezetője utasítást kapott.

Központ,
P. V.
Csengery-u. 52,
Csengery-u. 54,
Csengery-u. 56,
Csengery-u. 58,
Vörösmarty-u. 35,
Sztálin-u. 93,
Sztálin-u. 96,
Csokonai-u. 14,
Dzerzsinszkij iskolakombinát,
Gépkocsizó tanosztály,
Gépíró tanosztály

4. Az üdültetések arányos elosztása.
VII. főo. 100-367/1951.

Az Államvédelmi Hatóság Vezetőjének 15. 
sz. parancsa elrendelte, hogy f. évi szabadságo
lásokat 1951 április 1-től 1951 december 31-ig 
kell lebonyolítani. Csak a szabadságolások ará
nyos elosztása teszi lehetővé, hogy a Hatóság 
üdülőit igénybe venni szándékozó bajtársak 
valamennyié szabadságát a Hatóság üdülőiben 
tölthesse.

Ennek ellenére a május havi üdülésre a fő
osztályok mindezideig nem jelölték ki beosztott
jaikat.

Csak a késedelem azonnali megszüntetése 
teszi lehetővé, hogy a Hatóság beosztottjai 
a Hatóság üdülőiben tölthessék szabadságukat 
és ezért nyomatékosan felhívom a Főosztály

vezető Bajtársak figyelmét, hogy főosztályukon 
belül haladéktalanul intézkedjenek a május havi 
szabadságolások beosztása iránt.

5. Zsírjegyek leadása.
VII. föo. 3012/1951.

A típus étkezésben résztvevők a Miniszter 
Tanács által kiadott rendelet értelmében havon
ta 20 dkg. zsírjegyet kötelesek leadni. Zsírje- 
gyeket havonta 1-szer az elsejei jegykiadáskor 
kell összeszedni. Zsírjegyeket osztályonként 
10-es sorokban felragasztva kell átadni az ebéd
jegyek megváltásakor. Zsírjegyek beadása nél
kül ebédjegyet nem szolgáltatunk ki.

6. Ebédjegyek kiadása.
VII. főo. 3013/1951.

Ebédjegyek kiadása a Központi épületben 
szolgálatot teljesítők részére, III. em. 311. szo
ba, a VlI-es főosztály részére, Sztálin-u. 70. ét
terem.

Jegykiadás kétheti jegyek váltásának nap
ján, reggel 8 órától, d. u. fél 5 óráig. Ezeken a 
napokon a jegyvisszaváltás szünetel.

Jegyvisszaváltás és időközi jegyváltás na
ponta 12 órától 2 óráig.

A zavartalan munkamenet biztosítása érde
kében ebédjegyeket a fent jelzett időn kívül 
nem adnak ki, illetve nem váltanak vissza.

7. Háziparancs helyreigazítás.

VII. főo. 104-229/1951.

Az 5. számú háziparancs (1951. március 9- 
én megjelent, a gépjárművezetők jutalmazásá
val kapcsolatos) 3. pontjában közölt kimutatás
ba szerkesztési hiba következtében helytelen 
adat került.

A parancspont első kimutatásban felsorolt 
költségek nem 250.000, hanem 25.000 km. - 
megtett útra vonatkoznak. A tehergépkocsik tí
pusainál 15.5 tonnáig helyett 5.5 tonnáig terjedő 
kocsi típus értendő.

A Hatóság Vezetője rendeletéből:

Érsek Tibor áv. alez. s. k.

Sin áv. szds. s. k.

Láttam:
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