
Sorszám : 124
ÁLLAMVÉDELMI hatóság

TC-597/51. TITKOS!

10. sz. HÁZIPARANCS.
Budapest, 1951. május 22-én.

1. 1951. évre megrendelt tüzelőanyagok ház
hozszállítása.

VII. főo. 104-387/1951.

Az 1951. évre megrendelt tüzelő házhoz
szállításáról a VII/1-c. alosztály gondoskodik a 
Tüker vállalattal együttesen. A tüzelőanyag 
házhozszállítása csak Nagybudapest területén 
biztosítható. Az egyéb községekben rendelt tüze
lőanyagok házhozszállításáról a bajtársaknak 
maguknak kell gondoskodni.

A Tüker a házhozszállításért mázsánként 
3.- forintot számit fel. Ezenkívül felszámítja a 
távolsági és magassági dijat. (Távolsági díj, ha 
a lerakodás helyétől a tüzelőanyag tárolóhelyéig 
a távolság 40 méternél több, méterenként és má
zsánként 30 fillér fizetendő. Egy lépcsőfok 1 mé
ternek számit). A távolsági díjat a tüzelő átvéte
lekor a helyszínen kell fizetni tikettel. 1 tikett 5 
méterre érvényes. 1 tikett ára 1.50 Ft. (Tikett be
szerezhető a VII/1-c. alosztályon. Az átvett és 
fel nem használt tiketteket a VII/1-c. alosztály 
visszaváltja). Magassági díj mázsánként 1.-Ft. 
amelyet dombra és hegyre történő szállításnál 
számítanak fel. A magassági díj a szállítási díj
jal együtt kerül levonásra.

A jelenleg levonás alatt levő tüzelőrészletek
ben a fuvardíj és a magassági díj nincs beleszá
mítva, ezt a tüzelőszállítás után vonják le.

A tüzelőanyagok házhozszállítása f. évi jú
nius hó 1-ével kezdődik. A VII/1-c. alosztály min
denki részére értesítést fog kiadni a kifizetőtisz-

teken keresztül, hogy a tüzelőjét mikor, mely te
lepről szállítják. A megadott időpont előtt két- 
három nappal az érdekelt bajtárs köteles tüzelő
utalványát leadni a VII/1-c. alosztálynál, a meg
jelölt időpontban pedig, a Tüker telepen meg
jelenni. Szolgálati elfoglaltság, vagy egyéb aka
dályoztatás esetén családtagjának, vagy egyéb 
megbízottjának kell a Tüker telepre elmenni. 
Abban az esetben, ha az érdekelt bajtárs, vagy 
megbízottja nem jelentkezik a Tüker telepen, más 
időpontra a szállítást beállítani nem lehet és 
így az illető bajtársnak saját magának kell tüze
lője hazaszállításáról gondoskodni.

A tüzelőutalványok 1951. december 31-ig ér
vényesek. Ezen időpontig tüzelőjét mindenki át
venni tartozik. Az ez évben be nem váltott tüzelő
utalványok érvényüket vesztik. Elveszett, meg
semmisült tüzelőutalvány nem pótolható.

2. Háziparancs módosítás.

VII. főo. 106-49911951.

A 7. sz. Háziparancs 2-es pontját az alábbi
ak szerint módosítom : A magasszárú cipő vásár
lására jogosító utalványokat nem a VII/2-b. al
osztálytól lehet igényelni, hanem azon főosztály 
vezetőjétől, mely főosztályhoz az igénylő bajtárs 
tartozik.
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