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12. sz. HÁZI PARANCS.
Budapest, 1951. július 1-én. n

1. Mértékutáni cipők elkészítésének szabá
lyozása.

VII. Főo. 106-97311951.

Az Államvédelmi Hatóság állományában 
szolgálatot teljesítő bajtársak és bajtársnők ré
szére méretes cipők készítését a Hatóság terhé
re megszüntetem és ezzel kapcsolatos eljárást 
az alábbiak szerint szabályozom :

Azok a bajtársak és bajtársnők, akik orvosi 
bizonyítvánnyal igazolják, hogy csak mértékutá
ni cipőt tudnak viselni, a Cipőipari egyesülés bár
melyik fiókjánál a cipőt elkészíttethetik. Az 
Államvédelmi Hatóság a mértékutáni cipők térí
tési árához csak a természetben járó cipő árának 
összegét fizeti ki. (férfi : 144.- Ft., női : 108.- 
Ft.) Az összeget 100.- Ft-ig készpénzvásárlási 
utalványban, a fennmaradó részt pedig készpénz
ben fizeti ki a VII/4. osztály.

2. Ruházat átvételének szabályozása.

VII. Főo. 106-917/1951.

Megállapítottam, hogy az Egyenruházati és 
Felszerelési Vállalat, valamint a Minőségi Sza
bóiparosok Szövetkezeténél készült egyenruháza- 
tok nem minden esetben feleltek meg a követel
ményeknek.

Ebből kifolyólag a bajtársak a ruházatot nem 
voltak hajlandók átvenni és e-miatt a Vállalat 
és a bajtársak között nézeteltérések keletkeztek.

Ezen helytelen állapot megváltoztatása ér

dekében a ruházat átvételénél az alábbiak sze
rint kell eljárni :

1. Az ÁVH. beosztott a részére elkészített 
ruhát csak az esetben köteles átvenni, ha az tel
jesen kifogástalan.

2. A kifogásolható ruházatot fenti vállalatok 
kötelesek megfelelően kijavítani, vagy ha az nem 
lehetséges, újra elkészíteni.

3. Az ÁVH. beosztottak olyan követelmé
nyekkel nem léphetnek fel, mely a ruházat elké
szítésénél az eredeti műszaki leírástól eltérő.

4. Az ÁVH. és a vállalatok közötti vitás ese
tekben a VII/2-b. alosztály dönt. (Telefon : 55-33)

3. Az 1951. évi telefonkönyvekhez pótfüzet 
igénylés....
VII. Főo. 88-5185H951.______________________

Értesítem a Hatóság azon szerveit, kik köz
vetlen városi telefonnal rendelkeznek és az 1951 
évi telefonkönyvet már felvették, a telefonkönyv
höz járó pótfüzetet f. hó 15-ig a VII/4. osztály 
anyagraktárában szolgálati jegy ellenében átve
hetik.

4. A szabadságra menő bajtársak büfé-jegye- 
inek leadása.
VII. Főo. 104-504\1951.

A szabadságra menő bajtársak kötelesek a 
jövőben büféjegyeiket a VII/6. osztály üdülési 
csoportjánál leadni. Az üdülőbe szóló beuta
lójegyek csak a büfé-jegyek ellenében adhatók ki.

ÁBTL - 4.2 - TC-746/1951. /1



Azok, akik nem a Hatóság által biztosított üdü
lőket veszik igénybe, (tehát nem a Hatóság üdü
lőibe nyernek beutalást, vagy nem a Hatóság ál
tal SZOT, üdülőbe szerzett helyeket kapják:) a 
büfé-jegyeiket a kifizetőtiszteknél adják le. A le

adott büfé-jegyeket a VII/4. osztálynak kell meg
küldeni.

A Hatóság Vezetője rendeletéből :

Érsek Tibor áv. alez. s. k.

Láttam:

Sin áv. szds.
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