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1. Választói névjegyzékbe való felvétel elle
nőrzése.

l-Ti/1950.

Felhívom a Hatóság összes beosztottait, 
lakóhelyükön ismét ellenőrizzék, szerepelnek-e 
a helyi tanácsválasztásokkal kapcsolatban ki
adott végleges választói névjegyzéken. Aki nem 
szerepel, azonnal közölje ezt Sándor Imre áv. 
őrgy-al, aki a felszólamlásokat együttesen fogja 
beterjeszteni. (Ez a felhívás a laktanyákban el
helyezett karhatalmi beosztottakra nem vonat
kozik).

A Hatóság Vezetője helyett: 
Balog áv. ezredes s. k.

2. Államvédelmi beosztottak menetjegy nél
küli vasúti utazásának megtiltása.

1-VII főo/1950.

Az utóbbi időben többször fordult elő, hogy 
az Államvédelmi Hatóság egyes beosztottai va
súton menetjegy nélkül utaznak és a jegyváltást 
arra való hivatkozással, hogy szolgálati utón 
vannak, megtagadják.

Ennek alapján nyomatékosan felhívom a 
Hatóság beosztottainak figyelmét, hogy állam
védelmi beosztottak menetjegy nélküli vasúti 
utazása meg nem engedhető szabálytalanság és 
azt a legszigorúbban megtiltom. Kivételesen 
indokolt esetben ha az államvédelmi beosztott 
szabályszerű menetjegy nélkül kénytelen vonatra 
felszállni, tartozik felszólítás bevárása nélkül a 
vonat jegykezelőjétől az előirt összegű pótjegyet 
megváltani.

Aki a jegyváltást megtagadja az ellen min
den esetben fegyelmi eljárást kell lefolytatni.

A Hatóság Vezetője helyett: 
Balog áv. ezredes s. k.

3. Illetmény előlegek engedélyezésének sza
bályozása.

2-VII főo/1950.

Demokratikus Kormányzatunk az olyan, 
közszolgálati alkalmazott részére, aki szülés, 
betegség, haláleset, legalább három gyermek el
tartása, vagy más rendkívüli megterheléssel já
ró családi körülmény, illetőleg valamely anyagi 
csapás folytán erre rászorul, illetményelőleg 
folyósításának engedélyezését tette lehetővé.

Az eddig elbírálásra került kérelmekből 
megállapítható, hogy az előleget igénylők több
ségénél a fenti körülmények, indokok, egyáltalán 
nem forogtak fenn, túlnyomóan súlytalan in
doklás mellett kérték az előleget és igen sok eset
ben megállapítható volt a könnyelmű adósságcsi- 
nálás célja.

Az utóbbi időben az Államvédelmi Hatóság
nál az illetményelőleg igénylések szaporodtak, a 
rendelkezésre álló hitelösszeg változatlan. Ha 
kevésbé indokolt, esetleg indokolatlan kérel
mek is teljesítést nyernek, számolni kell azzal, 
hogy a jövőben a hitelek kimerülése miatt a való
ban komoly és kellő alapossággal előterjesztett 
igények sem lesznek kielégíthetők. Ezért az illet
ményelőleg kérelmek felterjesztésénél és elbírá
lásánál szigorúan alkalmazkodni kell az erre 
vonatkozó kormányrendelet intézkedéseihez. 
Illetményelőleg folyósítása a következőképen 
történik :

1. Az illetményelőleg engedélyezése, tekin
tettel arra, hogy annak nyújtása szociális fel
adatot képez, kizárólagos hatáskörrel a VII. fő
osztály szociális osztályának illetékességébe 
tartozik.

2. Illetményelőleget továbbra is az erre a 
célra rendszeresített levelezőlapon kell előter
jeszteni ; pontosan ki kell tölteni és megfelelően 
záradékoltatni.

3. A levelezőlap mellett külön ivén részle
tesen ki kell fejteni azokat az indokokat amelyek 
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figyelembevételével a fent említett kormányren
delet értelmében illetményelőleg engedélyezhető. 
A kérvényező szolgálati vezetője (osztályvezető, 
parancsnok, stb.) záradékban tartozik igazolni, 
hogy a kérvényező által felhozott indok (indokok) 
a valóságnak megfelel (megfelelnek) s ha igen, 
milyen mérvben ? Záradékolásában utaljon arra 
is, hogy a kérelmezőt az anyagi megsegítésre ér
demesnek tartja-e?

4. A kérvényező mutassa be ezt a külön ivet 
az alapszervi párttitkárnak (ahol szervezetszerű
en nem működik párttitkár, ott a pártfelelősnek) 
akinek támogató záradéka nélkül a bizottság a 
kérelmet nem tárgyalja.

5. Az így kellően felszerelt kérvényeket a 
szolgálati út betartása mellett a VII. főosztály 
szociális osztályához kell eljuttatni. (VI. ker. 
Csengery-u. 54. II. udvar földszint) ahol bizott
sági tárgyalás utján nyer elbírálást a kérelem 
teljesítése, vagy annak elutasítása.

Az igy előterjesztett kérelem ügyében sze- 

 mélyesen eljárni, vagy annak intézését sürgetni 
fegyelmi felelősségrevonás terhe mellett tilos. A 
szabályszerűen előterjesztett kérelmek mikénti 
elintézéséről az érdekeltek minden esetben érte- 
sítést kapnak.

A Hatóság Vezetője rendeletéből: 
Érsek áv. alezredes s. k.

4. Háziparancsok kezelése.

2-Ti/1950.

A Háziparancsokat „Titkos” iratként kell 
kezelni. Postanaplóba be kell vezetni és lemez
szekrényben kell elzárni. A szervek vezetői a 
Háziparancsot valamennyi beosztottal elolvas
tatni és láttamoztatni tartoznak. A valamennyi 
beosztott aláírásával ellátott háziparancsokat 
a szervek vezetői gyűjtsék külön dossziéban.

Szendy áv. őrgy. s. k.

Láttam:
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