
ÁLLAMVÉDELMI hatóság
TE-094/51.

 214Sorszám:

TITKOS!

23. sz. HÁZIPARANCS.
Budapest, 1951. december 1-én.

1. Önkényes beköltözködések megakadályo
zása.

V. főo. 17676/1951.

A Belügyminiszter Elvtárs az önkényes be
költözködések megakadályozásáról szóló 5264-
2076/1951. (XI. 13.) B. M. számú rendeletében 
az alábbiak szerint intézkedett :

„Még ma is előfordul, hogy egyes személyek 
az illetékes hatóság beutaló határozata nélkül a 
Főváros területén üresen álló lakásokba (helyi
ségekbe) önkényesen beköltöznek.

Ez az önkényes eljárás mélyen sérti az 
állampolgárokat egyaránt kötelező állami fegyel
met, a szocialista törvényességet és zavarja a 
helyi tanácsoknak a dolgozók érdekében kifej
tett lakásgazdálkodási munkáját.

Éppen ezért az állampolgári fegyelem meg
szilárdítása és a dolgozók jogos érdekeinek meg
védése céljából a Fővárosban az önkényes beköl
tözések megakadályozása végett az alábbiakat 
rendelem el :

1. §
Lakásokat és lakás céljára szolgáló helyi

ségeket csak a budapesti városi tanács végrehaj
tóbizottságának, illetőleg a kerületi tanácsok vég
rehajtóbizottságának beutaló határozata alap
ján lehet elfoglalni.

2. §
Önkényes beköltözést követ el az a sze

mély, aki az illetékes hatóság beutaló határozata 

nélkül, akár erőszakkal, akár fondorlatos úton 
lakásba, vagy egyéb helyiségbe beköltözik, vagy 
a beköltözést megkísérli.

Az önkényes beköltözést elkövetők ellen bűn
vádi eljárást kell indítani".

Nyomatékosan felhívom az Államvédelmi 
Hatóság beosztottainak figyelmét, hogy a jövő
ben ilyen cselekmények elkövetői ellen — ha 
azok az ÁVH. kötelékébe tartoznak - a Belügy
miniszter Elvtárs rendelete értelmében, a bűnvá
di eljárást haladéktalanul megindíttatom.

A Hatóság Vezetője rendeletéből :
Lakatos Dezső áv. ezds. s. k.

2. MÁV, arcképes igazolványok érvényesítése 
és uj igazolványok kiállítása 1952. évre.

VII. főo. 1074/1951. 

A Magyar Államvasutak Igazgatósága az 
Államvédelmi Hatóság beosztottainak és igény
jogosult családi pótlékban részesülő családtag
jainak (feleség, gyermek) MÁV. arcképes igazol
ványait 1952. évre 1951. november 15-től decem
ber 31-ig érvényesíti.

Az érvényesítéssel és az új igazolványok ki
adásával kapcsolatos eljárásokat az alábbiak
ban szabályozom :

A főosztályok és vidéki osztályok az I. és
II. számú kimutatásokat az alant közölt módon 
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elkészítik és a megadott határidőre a VII/1-c. 
alosztály részére megküldik. (Budapest, VI. Ara- 
di-u. 29.)

I. Érvényesítés: a már meglévő MÁV. arc
képes igazolványok érvényesítése az I. számú 
kimutatás alapján történik. A kimutatásban fel
sorolt igényjogosultaktól a régi igazolvány be
vonásával egyidejűleg személyenként 22.- fo-

rintot kell beszedni és az így befolyt összeget a 
MÁV. Budapesti Igazgatóság 939.002. számú 
csekkszámlájára egy összegben kell az igénylő 
főosztály (vidéki osztály) által posta utján be
fizetni. A befizetést igazoló befizetési lap elismer
vényt a szabályszerűen kitöltött és záradékolt 
kimutatással és az igazolványokkal együtt köz
vetlenül a VII/1-c. alosztályhoz kell továbbítani.

1.

KIMUTATÁS

az 1952. évre érvényesítendő arcképes igazolványokról.

Sor
szám Név Szolgálati cím

Arcképes 
igazolv. 
száma

A csekken befizetett 
összeg Az 1952. évi 

érvényesíté
si bélyeg sz. 
(ezt az igazg.

tölti ki.)

Jegyzetérvényesíté
si díj címén

résztérítés 
címén

Forint

1. Kovács István áv. hdgy. 2.- 20.-
2. Nagy 1 Lajos áv. szkv. 2.- 20.-
3. áv. szkv.

neje 2.- 20.-
4. áv. szkv.

Lajos fia 2.- 20.-
5. Gonda István áv. II. o. t. 2.- 20.-
6. áv. II. o. t.

neje 2.- 20.-
7. áv. II. o. t.

Klára leánya 2.- 20.-

Összesítés: családfő 3 drb.

Összesen:

feleség 2 „
gyermek 2 „

7 drb.

/
A befizetett összeg: 154.- Ft

Igazolom, hogy a kimutatásban felsoroltak 
rendes állásra kinevezett, rendszeres évi fize
tés élvezetében álló, esküt, vagy fogadalmat tett, 
alkalmazottak, akik az itt felsorolt családtagja
ik után családi pótlékot élveznek.

Budapest, 1951

főoszt. vez. oszt vez.

II. Új MÁV. igazolványok igénylése: a II. 
számú kimutatás alapján történik. A kimutatás
ban felsorolt igényjogosultaktól 24.- forintot 
kell beszedni és egy drb. 5x5 cm-es nagyságú 
teljesen új puha (nem kartonra ragasztott) fény
képet kell csatolni, melynek hátlapján olvasható
an fel kell tüntetni az igényjogosult nevét, rend

fokozatát, családtagoknál a gyermek keresztne
vét, feleségnél pedig „feleség" megjelölést. Min
den fényképet hivatalos körbélyegzővel is el kell 
látni. A befolyt összeget a fenti módon kell a 
MÁV. csekkszámlájára befizetni, a lap elismer- 
vényét a kimutatással és fényképekkel együtt kell 
a fent jelzett alosztálynak megküldeni.
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II.

KIMUTATÁS

uj arcképes igazolványok igényléséről az 1952. évre.

Sor
szám Az igénylő neve Szolgálati cim

Arcképes 
igazolv. sz. 
(ezt a MÁV. 
ig. tölti ki.)

A csekken befizetett 
összeg

Jegyzetkiállítási 
díj címén

résztéritési 
díj címén

Forint

1. Szabó Kálmán áv. szds. 4.- 20.-
2. " áv. szds. 

neje 4.- 20.-
3. " áv. szds.

Kálmán fia 4.- 20.-
4. " áv. szds.

Etelka leánya 4 - 20.-
5. Szőnyi Mária áv. I. o. t. 4.- 20.-

Összesítés: családfő 2 drb.
feleség 1 „
gyermek 2 „

Összesen: 5 drb.

A befizetett összeg : 120.- Ft.

Igazolom, hogy a kimutatásban felsoroltak 
rendes állásra kinevezett rendszeres évi fizetés 
élvezetében álló, esküt, vagy fogadalmat tett 
államvédelmi alkalmazottak, akik az itt felsorolt 
családtagjaik után családi pótlékot élveznek.

Budapest, 1951

főosztályvezető. osztályvezető.

III. Igényjogosultság: a féláru menetjegy 
váltásra jogosító MÁV. arcképes igazolványok a 
Hatóság tényleges szolgálatában álló alkalma
zottai és azok családi pótlékban részesülő család
tagjai (feleség, gyermek) után igényelhető. A 
közös háztartásban élő feleség akkor is igény-
jogosult, ha önálló keresettel bíró munkavállaló,
de munkahelyén nem kap, vagy nem veszi igény
be az arcképes igazolványt. A méltányossági 
családi pótlékban részesülő családtagok (apa, 
anya, stb.) után az utazási igazolvány nem ille
tékes. Szerződéses alkalmazottak részére nem 
jár.

IV. Határidő: az igazolványok érvényesí
tése és kiállítási határideje 1951. december 31. 
Ezen időpont után benyújtott igényléseknél az 
említett résztérítési dijakon felül 6.- forint ké
sedelmi díj is fizetendő. Az érvényesítéssel kap
csolatos ügymenet zavartalanságának biztosítá
sa érdekében elrendelem,* hogy a főosztályok 
(vidéki osztályok) az alábbi időpontokban küld
jék be a kimutatásokat :
1951. december 3-tól 8-ig I. Főosztály,

1951. december 10-én II. Főosztály,
1951. december 12-én III. Főosztály, X/2, X/3. 
Osztály,

1951. december 14-én V. Főosztály,
1951. december 17-én VI. Főosztály,
1951. december 18-án VII. Főosztály, VII/1,-2,
5,-6,-7,-8. Osztály,
1951. december 19-én VII/3 Osztály,
1951. december 20-án VII/4. Osztály,
1951. december 21-én X/1. Osztály,

1951. december 22-én Pártbizottság, Állomány
törzs, Hatósági törzs, Titkárság, Tanosztályok, 
Kultúrosztály, X/4. Osztály,
1951. december 27-én VIII. Főosztály,
1951. december 29-én az összes vidéki megyei 
osztályok, Budapesti Osztály.

. A Belső Karhatalom a MÁV. arcképes iga
zolványok érvényesítését saját hatáskörében 
intézi.
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Azon elvtársak, akiknek a MÁV. igazolvá
nyaik 1951. évre érvényesítve nem lettek,de
1952. évre érvényesítik, azok a MÁV. utazási ked
vezményt csak 1952. január hó 1-től vehetik 
igénybe. Tehát, ha 1951. évben is igénybe óhajt
ják venni a menetdíjkedvezményt, úgy igazol
ványaikat folyó évre is érvényesíteni kell.

3. Dobogókői és Mátrafüredi üdülőkbe 1951. 
december 25 és 26.-ra történő beutalások.

VII. főo. 936/1951.

Az Államvédelmi Hatóság Dobogókői és 
Mátrafüredi üdülőibe 1951. december 25 és 26-ra 
az Államvédelmi Hatóság beosztottai családta
gokkal együtt beutalást nyerhetnek.

Jelentkezés 1951. december 6-ig bezárólag a 
főosztályok üdültetési megbízottainál történik. A 
férőhelyek elosztása a főosztályok között a Szo
ciális Bizottság által megállapított arányban 
történik. A december 6-ig igénybe nem vett férő
helyek elosztása a jelentkezés sorrendjében a 
VII/6. osztály utján történik.

Szabadságon lévő elvtársak folyamatos 
üdültetése december 22-től szünetel, beutalások 

december elején és közepén legfeljebb december 
22-ig bezárólag történnek.

4. Központi épületben történő orvosi rende
lések szabályozása.

VII. főo. 972/1951.

A Hatóság Jászai Mari téri központi épületé
ben szolgálatot teljesítő beosztottak egészség
ügyi ellátásának megjavítása érdekében a Jászai 
Mari téri épületben lévő orvosi rendelések idejét 
december hó 3-tól az alábbiakban szabályozom : 
Belgyógyászat:

naponta d. e. 8-tól 1-ig, d. u. 3-6-ig, 
szombaton d. e. 8-tól d. u. 3-ig.

Szülészet-nőgyógyászat:
hétfő, szerda, péntek d. e. 8-tól fél 10-ig.

Bőrgyógyászat:
hétfő, szerda, péntek d. u. fél 3-tól fél 4-ig. 

Fogászat:
szombat kivételével minden nap d. u. 1-től 
5-ig.

A Hatóság Vezetője rendeletéből:

Gajda Marcell áv. alez. s. k.

Sin áv. szds.

Láttam:

ÁBTL - 4.2 - TE-094/1951. /4


