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TITKOS !

11. sz. HÁZIPARANCS.
Budapest, 1951. június 15-én.

1. Az Államvédelmi Hatóság állományába tar- 
tozó hivatásos bajtársak és bajtársnők ruhá
zatának, illetve ruházatuk tulajdonjogának 
szabályozása.

VII. főo. 106-842/1951.

1. Az ÁVH. állományába tartozó hivatásos 
bajtársak és bajtársnők amennyiben az ÁVH-tól 
fogyatékba kerülnek, egyenruházati személyi fel
szereléseiket megtarthatják.

a. Leadni az illetékes anyagi szervnek kizá
rólag a derékszíját, sapkát, vállapokat, hajtókát, 
(parolit) és gombokat kell.

b. Abban az esetben, ha az illető személy a 
Honvédséghez került áthelyezésre, akkor a ruhá
zati felszerelését magával viszi. A Honvédség
hez történt bevonulása után a sapkát, vállapot és 
hajtókát az illető személy köteles az előbbi anya
gi szervéhez a legrövidebb időn belül a saját 
költségén visszaküldeni.

2. Azok a személyek, akik az ÁVH-tól a pol
gári életbe (civil) kerülnek fogyatékba, a részük
re visszahagyott egyenruházatot az a. pontban 
szereplő ÁVH. jellegű felszerelési cikkek nélkül 
az egyenruha jelleg megszüntetésével polgári 
ruha formának átalakítva viselhetik.

3. Ha a szolgálati jogviszony megszűnése 
büntetésből fegyelmi úton történik, akkor az ösz- 
szes egyenruházati és felszerelési cikkeket az ille
tékes anyagi szerv bevonni köteles. A fegyelmi 
osztály minden fegyelmi utón történt elbocsáj- 
tásról az illetékes anyagi szervet értesítse. 
(Budapesti beosztottakról a VII/4. osztályt, Párt
őrségi beosztottakról a X/1. osztály gazdasági 
hivatalát, a vidéki osztályok beosztottjairól a 

vidéki illetékes gazdasági hivatalt, a Határőrség 
és Belső Karhatalom beosztottjairól a Határőr
ség és Belső Karhatalom Hadtápparancsnok- 
ságát.)

4. A leszedett ruházatot az illetékes anyagi 
szerv az ÁVH. Központi Anyagszertárába alkal
milag szállítsa be és a beszállításról a VII/2-es 
osztálynak tegyen jelentést.

5. Az 1951. évi február 26-án kelt 4-es sz. 
Háziparancs 1-es pontjában foglaltakat hatályon 
kívül helyezem, ezek szerint a leadott ruházati 
cikkek ártérítését megtiltom.

Azok a ruházati cikkek, melyek a 4-es számú 
parancs értelmében letétben vannak, jelen pa
rancs értelmében jogos tulajdonosaiknak vissza 
adandók. Ellenértékűk pénzben nem adható ki.

2. Virginia cigaretta igénylés.

VII. főo. 106-717/1951.

Az ÁVH. központi és vidéki beosztottai ré
szére ártérítés ellenében Virginia cigaretta igé
nyelhető a VII-es főosztálytól. Ezen cigarettákból 
a bajtársak személyenként, további intézkedésig 
minden hó 1-én és 15-én a kifizető tisztek utján 
1 főre egy igénylés alkalmával 200 drb-ot igé
nyelhetnek. A cigaretták térítési ára 100 darabon
ként 8 forint.

Az igénylés módja változatlanul a február 
26-án kiadott 4. sz. Háziparancs 7. pontjában 
foglaltak szerint történik.
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