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TITKOS!

15. sz. HÁZIPARANCS.
Budapest, 1951. augusztus 10-én.

1. Légó egyenruha rendszeresítése.

V. főo. 97-12900/1951.

A Belügyminiszter 01/130-1950. VI. biz. sz. 
rendeletét a légoltalmi egyenruha rendszeresí
tésével kapcsolatban, az alábbiak szerint kivona
tosan közlöm :

„A légoltalmi egyenruha színe azonos a ren
dőrségnél rendszeresített egyenruha színével 
(acélkék).

Az egyenruha vállapján és hajtókáján (a 
rendőrségi piros szegély helyett) fűzőid szegélyt.

A tányérsapka fejrésze (karimája) körül tel
jes szélességben fűzöld színű paszományt kell 
alkalmazni.

Az egyenruha viselésére jogosult, illetve kö
telezett személyek rendfokozatának jelzése azo
nos a fegyveres testületek rendfokozatának jel
zésével.

A légó Szolgálati Szabályzat 4. §-ának (19) 
bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a légó. 
egyenruha viselésére jogosult, illetve kötelezett 
személyek a honvédség, az Államvédelmi Ható
ság, a rendőrség és a tűzoltóság tagjaival kölcsö- 
nös tiszteletadási viszonyban állanak és a rang
ban idősebb fogalma szerint teljesítenek egymás
nak tiszteletadást".

A Hatóság Vezetője rendeletéből:

Lakatos Dezső áv. ezds. s. k.

2. Üdülők zárórájának elrendelése.

VII. főo. 104-593/1951.

Az üdülőkbe beutalt bajtársaktól több pa
nasz futott be, azzal kapcsolatban, hogy egyes 
bajtársak késő éjszakai órákban ki-be járnak az 
üdülőkben, közben zajt csapnak és az ott pihenni 
kívánó bajtársak éjszakai nyugalmát zavarják.

Elrendelem, hogy az üdülőket este 11 óra 
után elhagyni nem lehet, az üdülőkön kívül tar
tózkodó bajtársak pedig kötelesek 11 órára az 
üdülők területére visszatérni. A záróra rendelet 
alól csak az üdülő parancsnoka adhat kollektív 
szórakozás esetén felmentést, illetve kimaradási 
engedélyt.

Tudomásomra jutott, hogy egyes bajtársak 
az üdülőkben, illetve az üdülők területén kívül, 
botrányt okozó módon viselkedtek, ezért az 
üdülők parancsnokát feljogosítom arra, hogy a 
jövőben, ha ilyen bajtárs akadna, azt az üdü
lő területéről azonnal távolítsa el, egyúttal az 
esetről küldjön jelentést az üdülési alosztálynak 
és a személyzeti főosztálynak.

3. A büfé nyitvatartásának szabályozása.
VII. főo. 104-617/1951.

Tudomásomra jutott, hogy a bajtársak mun
kaidejüket nem kezdik el reggel pontosan. Ezt pe
dig Pártunk és államunk mindenkitől meg
követeli.

A baj társak reggel munkaidejüknek tekinté
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lyes részét, - néha fél órát, órát is - a büfében 
töltik el és ezzel sértik a munkafegyelmet.

E miatt elrendelem, hogy augusztus hó 15- 
től a büfék reggel 8-tól 10 óráig zárva tartan
dók.

A központi épületben, valamint a VI. főosztá
lyon lévő büfék nyitvatartását reggel 6 órától, 
az Izabella-utcai büfé nyitvatartását reggel fél 

7 órától rendelem el.
Ezzel módot adok a bajtársaknak arra, hogy 

azok, akiknek nem áll módjukban reggelijüket 
otthon elfogyasztani, munkaidő előtt azt a büfé
ben megtehessék.

A Hatóság Vezetője rendeletéből :

Érsek Tibor áv. alez. s. k.

Sin áv. szds.

Láttam:
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