Sorszám:

108

ÁLLAMVÉDELMI hatóság
TITKOS !

TC-471/51.

7. sz. HÁZIPARANCS.
Budapest, 1951. április 17-én.

1. Kenyér és húsjegyekkel kapcsolatos intéz
kedések.

VII. főo. 104-311! 1951.

A Minisztertanács és a Fővárosi Tanács V.
B. rendeletével kapcsolatban, mely a tárgyban
nevezett élelmiszerjegyekkel történő ellátással
foglalkozik, az alábbiakat rendelem el :
Az alapjegyeken kívül az ÁVH-n szolgálatot
teljesítő bajtársakat kenyérpótjegyekkel is ellá
tom. A pótjegyeket úgy Budapesten, mint a vidé
ki osztályokon szolgálatot teljesítő ÁVH. beosz
tottak részére, a VII/1-c. alosztály adja ki.

A kenyérpótjegyeket az alábbi szempontok
szerint kell kiosztani :
1. 10 dkg-os pótjegy :
Kapják : az ÁVH. beosztottai a 2. pont
ban foglaltak kivételével.

2. 20 dkg-os pótjegy :
Kapják: az ÁVH. Állami Vállalata fizi
kai dolgozói és a VII/4. osztály fizikai
dolgozói közül azok a bajtársak, akik az
idevonatkozó kormányrendelet szerint
nehéztesti munkásoknak minősülnek,
továbbá a főosztályvezetők és helyette
seik, osztályvezetők és helyetteseik, al
osztályvezetők, politikai tisztek, valamint
a Népköztársaság Elnöki Tanácsa által
adományozott kitüntetések tulajdonosai.
Az önellátók kenyérjegyre és kenyérpótjegyre nem jogosultak.

A Fővárosi Tanács V. B. 538/1951. számú
rendeletével szabályozza a hús és hentesáruk

forgalmát Budapest területén, mely szerint
Budapesten szolgálatot teljesítő bajtársakat húspótjegyekkel fogom ellátni az alábbiak szerint:

1. 10 dkg-os pótjegy :
Kapják : az ÁVH. beosztottai a 2. pont
ban foglaltak kivételével.
2. 30 dkg-os húspótjegy :
Kapják : az ÁVH. Állami Vállalat fizikai
dolgozói és a VII/4. osztály fizikai dol
gozói közül azok, akik az idevonatkozó
kormányrendelet szerint nehéztesti mun
kásoknak minősülnek, továbbá a főosz
tályvezetők és helyetteseik, osztályveze
tők és helyetteseik, alosztályvezető, poli
tikai tisztek, a Népköztársaság Elnöki
Tanácsa által adományozott kitüntetések
tulajdonosai.
Az ÁVH. szerveinél az étkezdék és büféknél
történő jegyleadásokat az alábbiak szerint sza
bályozom :

1. Április 16-tól kezdődően a félhavi ebéd
jegyeket a kifizető tiszteken keresztül kell kérni,
külön erre a célra rendszeresített névsor alapján.
A jegyzékben fel kell tüntetni a kifizetőtiszt által
nyilvántartott bajtárs nevét, rendfokozatát, a
havi bruttó illetményét és a részére kiadott ebéd
jegy napi árát. A jegyzéket csak egy példányban
lehet elkészíteni és azt a fizetési jegyzékhez tű
zőgéppel oda kell erősíteni.
2. Minden ebédjegyet igénylő bajtársnak
havonta egyszer minden hó 1-én 20 dkg-os zsírjegyet kell leadni és havonta kétszer 1-én és
15-én 20-20 dkg-os tőkehúsjegyet és 20-20 dkgos hentesáru vásárlásra jogosító húsjegyet. A ki
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fizető tisztek az előbbi pontban említett jegyzék
be a jegyek leadását, illetve átvételét tartoznak
feltüntetni és az átvett jegyeket papírlapra fel
ragasztva szolgálati jegy kíséretében a VII/4.
osztálynak megküldeni.

3. Az ebédjegyek árát május
alábbiak szerint szabályozom :
600 Ft. bruttó illetményig
900 Ft. bruttó illetményig
1.200 Ft. bruttó illetményig
1.200 Ft.-on felül

hó 1-től az

1.50 Ft.
2.50 Ft.
3.00 Ft.
3.50 Ft.

A jegynélküli típusétel kiadását azonnali
hatállyal megszüntetem, helyette hústalan ételt,
vagy nem jegyhez kötött, esetleg egyéb bizto
sítható 1 ételfajtát (valamilyen szárnyast v.
halat, stb.) engedélyezek az étkezdében kiszol
gáltatni.

4. Az étkezdékben és büfében kenyeret ki
zárólag kenyérváltójegy ellenében szolgáltathat
nak ki.
5. A büfékben kiszolgáltatható élelmisze
rek közül az alábbiakra belső jegyrendszert lép
tetek életbe :
sülthús,
fasírozott,
szalonna,
füstölthús,
felvágottfélék,
2 drb. tojás,
2 dl. tejfel,
2 drb. kockasajt, vagy 10 dkg egyéb sajt,
halfélék,
pástétomok.
Ezekre az élelmiszerekre egységes jegyet
bocsájtok ki, melyet a kifizető tisztek havonta
egyszer az illetménnyel együtt adnak ki. A belső
büféjegyre naponta egyszer a felsorolt élelmi
szer cikkekből 1 adag (kb. 10 dkg.) szolgáltat
ható ki aszerint, hogy egyes élelmiszer fajtákból
mi biztosítható. A belső büféjegyekhez hatósági
jegyet leadni nem kell.
Az osztályvezetők részére beosztottaik lét
száma 20 százalékának megfelelő büféjegyet
adok ki, azért, hogy az este 10 óra után dolgozó
bajtársaknak az élelmezését a büfékben biztosít
hassák.

Külön felhívom az osztályvezető bajtársak
figyelmét Pártunknak arra a megállapítására,
hogy az osztályharc egyik fontos területe a
közellátás. Az osztáyvezetők ennek szemelőtt
tartásával gazdálkodjanak a rendelkezésükre
bocsájtott büféjegyekkel.
6. A belső büféjegyeken kívül rendes ható
sági jegyre (10 dkg-os szelvény) 10 dkg-os
tőkehús, vagy felvágottnak megfelelő adag szol
gáltatható ki.
Kórházak, óvodák, üdülők, tanosztályok,
büntetőintézetek, stb. élelmiszerjegy-rendezése
ügyében külön intézkedem.
2. ÁVH. beosztottak, illetve ÁVH. beosztottak
közvetlen hozzátartozói, magasszárú cipővel
való ellátása.

VII. főo. 104-312/1951.
A Belkereskedelmi Minisztérium az ÁVH.
VII. főosztálya kérésére az üzemi dolgozók cipő
ellátásához hasonlóan az ÁVH. beosztottai ré
szére is biztosított bizonyos mennyiségű magas
szárú cipőt a „Minőség" Állami Áruházban (Bu
dapest, Rákoczi-út 36.).
Ezen magasszárú cipőkből a terhes állapot
ban levő baj társnők, illetve a bajtársak terhes
állapotban levő feleségei részesülhetnek elsősor
ban. Ezenkívül azon bajtársak, kiknek egészsé
gi állapota indokolttá teszi, hogy magasszárú
cipőt hordjanak.
A vásárlás készpénz fizetés mellett, - a ki
jelölt Állami Áruházban - a Belkereskedelmi
Minisztérium által kiadott utalvány alapján tör
ténik. Utalványok, az osztályvezető bajtársak ál
tal aláirt szolgálati jegyen igényelhetők a
VII/2-b. alosztálytól.
Az ÁVH. beosztottai a szolgálat ellátásá
hoz szükséges lábbelivel jól el vannak látva,
ezért az osztályvezető bajtársak alaposan bírál
ják felül beosztottaik fentiekre vonatkozó kérel
meit, hogy minél kevesebb cipőt vonjunk el a
Népgazdaságtól.
A Hatóság Vezetője rendeletéből :

Érsek Tibor áv. alez. s. k.

Sin áv. szds. s. k.
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