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1. Fekete belsejű borítékok magáncélokra 
való használatának megtiltása.

VII. Főo. 104-543/1951.

Sorozatos jelentések érkeznek arról, hogy a 
bajtársak magánlevelezésre, az ÁVH. belső hasz
nálatára rendszeresített papírokat és borítékokat 
használják fel. Ez a gyakorlat sérti a takarékos
ság és a nép vagyon megbecsülésének elvét. 
Ezért utasítom valamennyi főosztály, osztály és 
alosztály vezetőjét, hogy saját területükön az 
ÁVH. tulajdonát képező papírneműek magán
célokra való felhasználását azonnal szüntesse be.

A takarékossági szempontokon túlmenően a 
fekete belsejű borítékok magáncélokra való hasz
nálata a konspirációt is sérti, miután az csak 
Hatóságunknál van használatban.

Jelen parancsot valamennyi beosztott előtt 
ismertetni kell és annak végrehajtását a vezető 
bajtársak ellenőrizzék.

2. Az ÁVH-n szolgálatot teljesítő bajtársak 
családtagjai részére SZTK (volt OTI) szolgál
tatások igénylésének módja.

VII. Főo. 105-614/1951.

Az Államvédelmi Hatóság beosztottjainak 
mindazon családtagja jogosult az SZTK szolgál
tatásokra, aki után az érdekelt bajtárs családi 
pótlékot kap. - Tehát a családi pótlék egyúttal 

gyógykezelésre és gyógyszerellátásra is jogosít.

A családi pótlékban nem részesülő családta
gok után SZTK szolgáltatások csak akkor álla
píthatók meg, ha az érdekelt bajtárs saját ház
tartásában gondoskodik ezen családtag eltartá
sáról és ezen családtagnak havi 150.- Ft.-ot 
meghaladó keresete vagy jövedelme nincs.

Gyermekeknél SZTK szolgáltatás 16 éves 
korig, ha tanulmányait folytatja, úgy 24 éve be- 
betöltéséig tart.

Szülő és nagyszülőnél az SZTK szolgáltatás 
a 60 életév betöltése után jár. Kivételt képez, ha 
a családtag teljesen munka és keresetképtelen.

A közös háztartásban való eltartottságot és 
a kereset vagy jövedelemnélküliséget általában 
a ház és tömbmegbízotti igazolással kell bizonyí
tani. - Ahol ház és tömbmegbízott nincs, ott 
a helyhatósági (községi) igazolványt kell besze
rezni. - A teljes munka és keresetképtelenséget 
tisztiorvosi igazolvánnyal, míg az életkort okmá
nyokkal kell igazolni.

A körzeti kezelőorvosi és szakorvosi gyógy
kezelés gyógyszerellátás és egyéb szolgáltatá
sok igénybevételéhez biztosítási és munkáltatói 
igazolvány szükséges.

Ezen igazolásokat a bajtársak részére a 
VII/l-c. alosztály (Aradi-u. 29. III. em. 307. sz.) 
szobában állítják ki.

Az igazolványok kiadása a családi pótlék
ban részesülő családtagok után a felsorolt iga
zolások nélkül történik.
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3. Nem szolgálati fegyverek engedélyezésének 
szabályozása.

VII. Főo. 104-529H951.

A Hatóság Vezetőjének 32. számú parancsa 
alapján, a sörétes, vagy golyós vadászfegyve
rek, fegyverviselési engedélyének kiadását az 
alábbiakban szabályozom :

1. Mindennemű sörétes, vagy golyós vadász
fegyverviselési engedély kéréséhez közölni kell 
a kérelmező nevét, születési helyét, idejét (év, 
hó megjelölésével), lakcímét, előző foglalkozá
sát és vagyoni állapotát, valamint anyja nevét.

2. A fegyver adataira vonatkozólag közölni 

kell : a fegyver öbölnagyságát, gyártmányát, gyár
tási számát, sörétes vadászfegyvereknél azt is, 
hogy a fegyver kakasos, vagy kakas nélküli.

3. Minden egyes vadászfegyverre szóló fegy
verviselési engedély kéréséhez 2 drb. 4x4 cm. 
nagyságú fényképet, valamint fegyverviselési 
engedélyenként 30.- Ft.-os okmánybélyeget kell 
mellékelni. Okmánybélyegre abban az esetben 
nincs szükség, ha a kérelmező fegyverére előző
leg már volt fegyverviselési engedély. Ebben az 
esetben azonban a régi fegyvertartási engedélyt 
kell mellékelni.

A Hatóság Vezetője rendeletéből:

Érsek Tibor áv. alez. s. k.

Sin áv. szds.

Láttam:
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