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1. Vasúti kocsik használata és az utazással 
kapcsolatos szabályok.

VII. főo. K-104i632-1951.

1. A Honvédelmi Minisztérium 1951 augusz
tus 1-én kelt rendelete alapján, az 1950. III. hó 
23-án kelt 903.000/1950. VII. B. sz. rendeletem 
I.-IV. pontját hatálytalanítom és a következőket 
rendelem el :

a. A vasúton való utazás esetén államvédel
mi őrtől államvédelmi századosig fapados 
kocsi,

b. Államvédelmi őrnagytól felfelé p á r n á s 
kocsi vehető igénybe szolgálati utazásnál.

2. Megállapítottam, hogy az ÜT. 141/13/1951 
sz. határozata alapján az ÁVH. Vezetőjének ren
deletéből f. év VI. hó 26-án kibocsátott meghite
lezett menetlevelek használatáról szóló utasítást 
egyes vezető bajtársak nem tartják be.

Egyes helyeken megtörtént, hogy meghite
lezett menetlevelet magánügyben való utazásra 
használtak. A vizsgálat megállapította, hogy 
ennek oka az volt, hogy egyes vezető bajtársak 
ezeket, a szigorú számadású nyomtatványokat 
nem közvetlen a titkárságokon tartják és nem
csak az osztályvezető bajtársak adják ki.

A további szabálytalanságok és visszaélé
sek azonnali megszüntetése érdekében elrende
lem :

a. f. év július 1-én érvénybe lépett szigorú 
számadás tárgyát képező nyomtatványok, (meg
hitelezett menetlevelek) használatáról szóló uta
sítást a vezető bajtársak beosztottaik előtt te
gyék oktatás tárgyává.

b. A meghitelezett menetlevelek kiadásával 
kapcsolatban, — a konspirációs szempontok fi
gyelembe vételével — minden esetben az osztály
vezető dönt.

c. Megfelelő indoklással ellátva az osztály
vezetőnek joga van meghitelezett menetlevél 
nélkül is a bajtársaknak utazási engedélyt adni 
és a költséget készpénzben kiutalni.

d. Meghitelezett menetlevelet kizárólag 
szolgálati ügyben lehet kiadni, üdültetésre való 
beutalás alkalmával, illetve magánügyben, ezeket 
a menetleveleket használni szigorúan tilos.

e. Valamennyi beosztottat figyelmeztetni 
kell, hogy a jogtalan vasúti kocsi használat, vagy' 
az utazással kapcsolatos szabálytalanságok ese
tében, a gazdasági hivatalok és hadtápparancs- 
nokságok nem fizethetik ki az utazási költséget 
azok számára, akik jogtalanul magasabb kocsi
osztályt kapnának. Azok a beosztottak, akik fenti 
rendelkezést be nem tartják, a viteldijat kötelesek 
megtéríteni.

2. A központi épület helyiségei páncélszekré
nyekkel való túlterhelésének megszüntetése.

VII. főo. 4/3117-K/1951.

A központi épületben elhelyezett osztályok 
és részlegek elhelyezésüket változtatva, egyes 
helyiségekben több lemezszekrényt, vagy páncél
szekrényt helyeztek el. Ez helytelen, mivel az 
épület terhelésének egyenletes elosztását nem 
biztosítja, figyelembe véve a nagyszámú páncél
szekrények szükségességét. Ezért elrendelem, 
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hogy még az elmúlt év végén kiadott szempontok
nak megfelelően, a központi épület helyiségeiben 
kizárólag egy drb. lemezszekrény, vagy páncél
szekrény tartható. A szobánként beállítható egy 
drb. páncélszekrényt, vagy lemezszekrényt úgy 
kell felállítani, hogy a mellettük lévő szobában 
felállított páncélszekrény azonos válaszfal mellé 
ne kerüljön, hanem az egyes helyiségek egymás
sal ellentétes fala mellé. Jelen utasításom végre
hajtását a VII/4. osztály vezetője ellenőrizze.

3. A Hatóság gyermekintézményeibe való fel
vétel szabályozása.

VII. főo. 1041635-1951.

A Hatóság gyermekintézményei közül a böl
csőde, a bejáró óvódás napközi otthon, a bentla
kásos óvoda létszáma betelt, az iskolás bejáró

napközi otthonba felvételek még kérelmezhetők.

A betöltött létszámú gyermekintézményekbe 
felvétel csak az esetleges időközben megüresedett 
helyekre lehetséges.

A bölcsődei felvételeknél előnyben részesül
nek azon gyermekek, akiknél az anya az ÁVH. 
beosztottja.

A bentlakásos óvodai felvételeknél azon 
gyermekek kerülhetnek tekintetbe, akiknek csak 
egy szülőjük van életben, vagy szülei elváltan, 
különváltan élnek, vagy a közös lakásban élő 
családtagok valamelyike idült fertőző betegség
ben (pl. tüdőbaj) szenved, vagy akiknél a két 
szülő összjövedelme nem haladja meg a havi 
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A Hatóság Vezetője rendeletéből :

Érsek Tibor áv. alez. s. k.

Sin áv. szds.
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