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1. Önálló számadótest létesítése a Sport- és 
Kultúrosztályon,

VII. főo. 104-544/1951.

Az 1951 augusztus 1-étől a Sportosztály és 
a Kultúrosztály anyagi vonatkozásban, mint egy 
egy önálló szerv működik. Fenti két osztály 
ÁVH. beosztottai személyi felszerelésüket (ru
házat, személyi felszerelés) a VII/4. osztály biz- 
tosítja és tartja nyilván. Egyéb szükségleteiket, 
mint pl. : bútor, sportszer, zeneszer, irodai fel
szerelés, stb. a VII. főosztály illetékes anyagi 
szervétől közvetlenül kapják. Az anyagi ügyek 
vitelével mindkét osztály vezetője a VII-es fő
osztály vezetőjével egyetértésben egy felelős sze
mélyt tartozik kijelölni. Az anyagi felelős fel
adata a készletek pontos nyilvántartása, keze
lése, karbantartása és megőrzése. Mindennemű 
anyagigénylés az anyagi felelős és a sport, vagy 
kultúr osztály vezetőjének aláírásával történhet. 
1951. szeptember hó 1-ig mindkét osztály anya
gi felelőse köteles az általa kezelt valamennyi 
cikkről megfelelő nyilvántartást felfektetni és 
vezetni.

lően a VII/4. osztály köteles valamennyi tan
osztályt és iskolát külön-külön anyagi vonatko
zásban nyilvántartani. A tanosztályok és iskolák 
parancsnokai pontos, naprakész állapotban lé
vő nyilvántartást kötelesek vezettetni a birto
kukban lévő anyagi javakról. Esetleges igény
léseiket közvetlen a VII/4. osztály vezetőjéhez 
terjesztik. A tanosztályok és iskolák anyagi el
látásáról és ellenőrzéséről a VII/4. osztály ve
zetője tartozik gondoskodni. ,

3. Látogatási idő szabályozása a Corvin Ottó 
Kórházban.

VII. főo. 100-741/1951.

Augusztus 6-tól kezdődőleg a Corvin Ottó 
Kórházban a beteglátogatás csak kedd, csütör
tök, szombat és vasárnap lesz. (Hétfő, szerda, 
pénteki beteglátogatás megszűnik).

A Hatóság Vezetője rendeletéből :

Érsek Tibor áv. alez. s. k.

2. Az ÁVH. belső apparátusához tartozó tan
osztályok és iskolák gazdasági alegységei mű
ködésének szabályozása.
VII. főo. 104-544/1951.

Az ÁVH. belső apparátusához tartozó tan
osztályok és iskolák 1951. augusztus hó 1-től 
kezdve külön-külön mint gazdasági alegységek 
a VII/4. osztályhoz tartoznak. Ennek megfele-

4. Tiltott vadászatok megakadályozása.

V. főo. 97-091511951.

A Honvédelmi Miniszter Bajtárs f. hó 10-én 
kelt 3990/HVH. Hadkieg. - 1951. sz. rendeleté
ben megállapította, hogy egyes helységekben a 
Honvédség és egyéb fegyveres testületek tag
jai tilalmi időben nyulat lőnek és egyéb nagyobb 
vadra is vadásznak. Ezek a cselekmények nem
csak érvényes kormányrendeletek megszegését 
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jelentik, de nemzetgazdasági szempontból is ká
rosak, vadállományunk rohamos pusztulásához 
vezetnek, amellett export-vállalásaink teljesíté
sét is gátolják és valuta bevételeinket csökken
tik. Különösen súlyosan esik latba, hogy ilyen 
cselekményeket éppen fegyveres testületek tag
jai követnek el.

Felhívom az Államvédelmi Hatóság beosz
tottainak figyelmét, hogy ilyen cselekmények el
követőivel szemben minden esetben a legszigo
rúbban fogok eljárni.

A Hatóság Vezetője rendeletéből:

Lakatos Dezső áv. ezds. s. k.
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Sin áv. szds.

Láttam:


