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1. Az ÁVH. katonai rendfokozatba kinevezett 
női beosztottainak egyenruhával való ellátása.
VII. főo. 106-364/1951.

1. A Magyar Népköztársaság Miniszterta
nácsának 4.353/1949. M. T. sz. rendelete értelmé
ben „az Államvédelmi Hatóság beosztottai 
egyenruha viselésére kötelezettek".

E rendelet végrehajtásával kapcsolatban az 
ÁVH. katonai rendfokozatba kinevezett női be
osztottait - a honvédséghez hasonlóan f. év 
augusztus 1-ig fokozatosan el kell látni egyen
ruhával.

2. Az első egyenruházati felszereléssel való 
ellátást az alábbi ütemben kell végrehajtani :

A katonai rendfokozatba kinevezett női be
osztottak közül :

a. a főosztályvezetőket, főosztályvezető 
helyetteseket, osztályvezetőket, osztályvezető 
helyetteseket, operatív alosztályvezetőket, a köz
vetlen operatív beosztásban foglalkoztatottak, 
káderreferenseket nem operatív alosztályvezető
ket, főosztály és osztálytitkárokat, az operatív 
technikai beosztásban lévőket f. évi június 15-ig.

b. az egyéb beosztásban lévőket f. év 
augusztus 1-ig az első egyenruházati felszere
léssel kell ellátni.

3. Első felszerelésként az alábbi ruházatot 
kell kiadni :

tisztek részére:
1 drb. fésűsszövet tányérsapka
1 drb. fésűsszövet zubbony
2 drb. fésűsszövet szoknya
1 drb. nyári pamutszövet tányérsapka

1 drb. nyári pamutszövet zubbony
1 drb. nyári pamutszövet szoknya
1 pár barna félcipő
1 pár fekete boxcsizma
3 drb. zöld ing
3 drb. drap ingblúz
1 drb. derékszíj vállszíjjal
1 pár barna bőrkesztyű
3 pár mogyoró színű harisnya
3 pár mogyoró színű zokni
1 drb. posztó köpeny.

tiszthelyettesek részére:
ugyanaz a felszerelés mint a tiszteknél, 
csak az egyik fésűsszövet szoknya és 
fekete boxcsizma nélkül.

4. A katonai rendfokozatba kinevezett női 
beosztottak részére az 1951. évi ruharendelet 
(3. sz. Háziparancs) alapján az 1951. évre járó 
ruhailletményt (ruhautalványt) az első egyen
ruházati felszereléstől függetlenül, 1951 május 
hó 1-ig kell kiadni. Az utalványok felhasználá
sára vonatkozólag a 3. sz. Háziparancs az 
irányadó.

5. A katonai rendfokozatba kinevezett női 
beosztottak első egyenruházati felszerelésének, 
valamint évi ruhailletményeik (utalványaik) 
összegének végleges megállapítására vonatko
zóan későbbi időpontban intézkedem. A jelen
legi normák ideiglenesek.

2. A Hatóság ügyeleti gépjármüvei felhasz
nálásának szabályozása.
VII. főo. 104-310/1951.

Utalással a Hatóság Vezetőjének 033 sz. 
1950. november 17-én kiadott parancsára, az 
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ügyeleti gépjárművek felhasználását az alábbiak 
szerint szabályozom :

Az ügyeleti gépjárműveket csak abban az 
esetben lehet bajtársak hazaszállítására felhasz
nálni, ha már egyéb közlekedési jármű (villamos, 
autóbusz) nem áll rendelkezésre.

Az ügyeleti gépjárműveket szolgálati célra 
igénybevenni csak a főosztályvezető, vagy helyet
tesének aláírásával ellátott szolgálati jeggyel 
lehet olyan indokolt esetben, amikor a szervhez 
rendszeresített gépkocsikból mindegyik úton van, 
vagy a rendelkezésre állókat más, halaszthatat
lan ügyben kellene felhasználni, mialatt az 
ügyeletes gépkocsikat használnák.

A főosztályvezetők és helyetteseik ügyelje
nek arra, hogy az ügyeletes gépkocsik igénybe
vételével ne adjanak lehetőséget üzemanyag
takarékossági rendelet kijátszására, nehogy 

ügyeletes gépkocsik indokolatlan igénybevé
telével a rendszeresített gépjármüvek üzem
anyag normáit lazítani lehessen.

Az ügyeletes gépkocsikat minden esetben 
- hivatalos órák után is - bajtársak hazaszállí
tására, vagy közúti közlekedési eszköz hiányában 
a Hatósághoz való beszállításra, telefonon lehet 
ügyeletes gépkocsit igényelni a gépkocsiügye
lettől.

Szolgálati célra hivatalos idő után, csak a 
Hatóság ügyeletes tisztje (szóbeli, telefon) uta
sítására lehet ügyeletes gépkocsit kiadni. Az 
ügyeletes tiszt is legyen figyelemmel az üzem
anyag takarékossági szempontokra.

A Hatóság Vezetője rendeletéből :

Érsek Tibor áv. alez. s. k.

Sin áv. szds. s. k.

Láttam:
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