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1. MÁV, arcképes igazolványok érvényesítése 
és uj igazolványok kiállítása 1951. évre.

VII/1. FŐO.-1950.

A Magyar Államvasutak Igazgatósága az 
Államvédelmi Hatóság beosztottjainak és igény
jogosult családi pótlékban részesülő családtag
jainak (feleség, gyermek) MÁV arcképes iga
zolványait 1951 évre 1950. nov. 15-től dec. 31-ig 
érvényesíti.

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

k

A főosztályok és a vidéki osztályok a csatolt 
I. és II. számú kimutatásokat az alant közölt mó
don elkészítik és a megadott határidőre a VII/l-c. 
alosztály részére megküldik. (Budapest, VI. Csen- 
geri-u. 52.)

I. Érvényesítés : A már meglévő MÁV arcké
pes igazolványok érvényesítése a csatolt I. számú 
kimutatás alapján történik. A kimutatásban fel
sorolt igényjogosultaktól a régi igazolvány be
vonásával egyidejűleg személyenként 22 forintot 
kell beszedni és az így befolyt összeget a MÁV 
Budapesti Igazgatóság 939.002 számú csekk
számlájára egy összegben kell az igénylő főosz
tály (vidéki osztály) által posta utján befizetni. 
A befizetést igazoló befizetési lap elismervényt a 
szabályszerűen kitöltött és záradékolt kimutatás
sal és az igazolványokkal együtt közvetlenül a 
VII/l-c. alosztályhoz kell továbbítani.

II. Új MÁV. igazolványok igénylése: A csa
tolt II. számú kimutatás alapján történik. A ki
mutatásban felsorolt igényjogosultaktól 24 forin
tot kell beszedni és egy drb. 5x5-ös nagyságú 

teljesen uj puha (nem kartonlapra ragasztott) 
fényképet kell csatolni, melynek hátlapján olvas
hatóan fel kell tüntetni az igényjogosult nevét, 
rendfokozatát, családtagoknál a gyermek kereszt
nevét, feleségnél pedig „feleség" megjelölését. 
Minden 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.

III. Igény jogosultság. A féláru menetjegy 
váltására jogosító MÁV arcképes igazolványok 
a Hatóság tényleges szolgálatában álló alkalma
zottai és azok családi pótlékban részesülő csa
ládtagjai (feleség, gyermek) után igényelhető. 
A közös háztartásban élő feleség akkor is igényjo
gosult, ha önálló keresettel biró munkavállaló, 
de munkahelyén nem kap, vagy nem veszi igény
be az arcképes igazolványt. A méltányossági csa
ládi pótlékban részesülő családtagok (apa, anya, 
stb.) után az utazási igazolvány nem illetékes.

IV. Határidő. Az igazolványok érvényesíté- 
tési és kiállítási határideje 1950. dec. 31. Ezen 
időpont után benyújtott igényléseknél az említett 
résztérítési dijakon felül 6 forint késedelmi díj is 
fizetendő. Az érvényesítésekkel kapcsolatos ügy
menet zavartalanságának biztosítása érdekében 
elrendelem, hogy a főosztályok (vidéki osztályok) 
az alábbi időpontokban küldjék be a kimutatá
sokat :

1950. nov. 27-től 30-ig az összes vidéki osz
tályok,
dec. 2-án I. Főosztály, 
dec. 4-én II. Főosztály, 
dec. 5-én III. Főosztály, X. Főosztály és X/2. osz

tály,
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dec. 7-én V. Főosztály,
dec. 8-án VI. Főosztály,
dec. 9-én VII. Főosztálytörzs, VII/1., VII/2., 

VII/6. osztály,
dec. 11-én VII/3. osztály,
dec. 12-én VII/4. osztály,
dec. 13-án X/l. osztály,
dec. 15-én Állománytörzs, Hatóságitörzs, Titkár

ság, Híradós tanosztály, Tiszti tanosztály, Kul- 
túrosztály.

A IV. Főosztály a MÁV. arcképes igazol
ványok érvényesítését saját hatáskörében intézi.

2. Esőköpeny bevonása és megváltása.

VZ//2. FÖO.-1950.-
' ■ . ■ •, • ’ y '

1950. december 1-ig minden tiszt és tiszt
helyettes, (Határőrségnél, Karhatalomnál, Köz
pontban, Vidéken, X/l-nél) az illetékes gazda
sági szervnél, (ruházati anyagnem felelősnél) az 
ÁVH-tól korábban kiadott esőköpenyét adja le.

Az esőköpeny 1950 december 1-től nem képe
zi személyes felszerelés tárgyát és csak őrhelyek
re, őrhelyenként egy-egy db. az őrszolgálatot tel
jesítő bajtársak részére igényelhető, leltári tárgy
ként.

I 
Mindazon tiszt és tiszthelyettes bajtársaktól, { 

akik f. év dec. 1-ig az esőköpenyeket nem adják 
le, 1951. január 1-én és február 1-én 125-125 forin
tot kell az illetékes szerveknél illetményükből le
vonni és a levont összegeket a 2,400.148. sz. 
csekkszámlára befizetni. Az esőköpenyek ezután 
személyes tulajdonba mennek át.

Minden tiszt és tiszthelyettes bajtárs, aki 
esőköpennyel nem rendelkezik, 250.- Ft. lefizetés 
ellenében 1950. december 1-ig az illetékes gazda
sági szervnél esőköpenyt igényelhet.

A bevont esőköpenyeket a Határőrségnél a 
Határőrség Központi Raktárába, (Budapest, 
Vorosilov laktanya, Karhatalmi századok, IV/1. 
Gazdasági Hivatalnak, (Budapest, Sztálin-u. 
66.) Központ és Vidéki, Központi Anyagszertár
ba (Budapest, Vörösmarty-u. 50.) szállítsák be. 
A szállítás alkalmi fuvarral eszközölhető.

A IV/l és X/l legénységi állományú bajtár
sak esőköpenyének bevonásáról a rendszeresített 
sátorlap kiadásával egyidejűleg későbbi időpont
ban fogok intézkedni.

3. 1950. M. rendfokozati (ötágú) csillag rend- 
szeresítése.

F. évi december 1-től a Honvédség által be
vezetett uj 50. M. rendfokozati csillagokat rend
szeresítek. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helye
zem az eddig rendszeresített rendfokozati csilla
gokat.

A csillagokat a vállapon - annak középvo
nalában 3 mm távolságra egymás mögött - úgy 
kell elhelyezni, hogy mindegyik csillag egyik 
ága a gombra mutasson.

Tábornokok részére rendszeresíteti csillag.
Színe : ezüst.
Kivitelezése : hímzett.

Főtisztek részére.
Színe : arany.
Kivitelezése :
a. fésűsszövet ruhára és kimenő köpenyre 

hímzett,
b. posztó ruházatra, gyakorló köpenyre és 

zsávoly ruházatra fém.

Századosok és beosztott tisztek részére.
Színe :
a. ezüst az alhadnagyok részére,
b. arany a többiek részére.
Kivitelezése : fém.

A főtisztek részére rendszeresített hímzett 
csillag kizárólag a rendelettel szabályozott ru
hákkal hordható és nem szabad viselni a rendsze
resítettnél nagyobbat.

A rendszeresített csillagokat minden hiva
tásos tiszt a saját költségén köteles beszerezni.

Beszerezhető : Budapesten, Röltex üzletekben : 
Lenin-krt. 73.
Baross-tér 4.
Petőfi Sándor-u. 10.
Alkotmány-u. 1.

Vidéken :
Győr : Győri Ruházati Bolt.
Pécs : Pécsi Ruházati Bolt.
Székesfehérvár : Fehérmegyei Népbolt. 
Szolnok : Szolnoki Kiskereskedők Boltja. 
Kaposvár : Kaposvári Kiskereskedők Boltja. 
Szeged : Ruházati Bolt.
Miskolc : Ruházati Bolt.

Végrehajtási idő : dec. 1-től 31-ig.
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I.
KIMUTATÁS

az 1951. évre érvényesítendő arcképes igazolványokról.

Sor
szám Név

Szolgálati cím, 
fizetési osztály 

és fokozat

Az arcképes 
igazolvány 

száma

A csekken befizetett 
összeg

Az 1950. évi 
érvényesítési 

bélyeg sz.
(ezt az igazg. 

tölti ki)

Jegyzetérvényesítési 
díj címén

résztérítés 
címén

Forint

1 Korponay Imre áv. hdgy. 2.- 20.-

2 Tóth 1 Lajos áv. szkv. 2.- 20.-

3 áv. szkv. 
neje 2.- 20.-

4 "
áv. szkv. 
Lajos fia 2.- 20.-

5 Gonda István áv. II. ot. 2.- 20.-

6 áv. II. ot 
neje 2.- 20.-

7 "
áv. II. ot.
Klára leánya 2.- 20.-

Összesítés: családfő: 3 drb. 
feleség: 2 „ 
gyermek: 2 „

Összesen: 7 drb.

A befizetett összeg: 154.- Ft.

Igazolom, hogy a kimutatásban felsoroltak rendes 
állásra kinevezettek, rendszeres évi fizetés élveze
tében álló, esküt, vagy fogadalmat tett, nyugdíj
igénnyel bíró államvédelmi alkalmazottak, akik 
az itt felsorolt családtagjaik után családi pótlékot 
élveznek.

Budapest, 1950.

Főosztályvezető.

Osztályvezető.
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II. 

KIM U TATÁS 
új arcképes igazolványok igényléséről az 1951. évre.

Sor
szám Az igénylő neve

Szolgálati címe 
(rangja) fizetési 

fokozata és 
osztálya

Az arcképes 
igazolvány szá
ma (ezt a rova
tot a MÁV. ig. 

tölti ki)

A csekken befizetett 
összeg

Jegyzetkiállítási díj 
címén

résztérítés 
címén

Forint

1 Bán Vilmos áv. szds. 4.- 20.-

2
áv. szds. 
neje 4.- 20.-

! 3 áv. szds.
Elemér fia 4.- 20.-

! 4
áv. szds.
Etelka leánya 4.- 20.-

5 Szőnyi Mária áv. I. ot. 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 kinevezettek, rendszeres évi fizetés élveze
tében álló, esküt, vagy fogadalmat tett, nyugdíj
igénnyel bíró államvédelmi alkalmazottak, akik 
az itt felsorolt családtagjaik után családi pótlékot 
élveznek.

Budapest, 1950.

Főosztályvezető.

Osztályvezető.
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4. Hadtáp-jelvény rendszeresítése.

F. évi december 1-vel kezdődőleg a hadtáp- 
szolgálatban működők részére a Honvédségnél 
rendszeresített htp. jelvény viselését rendelem el.

a. Anyag: réz.
b. Színe : a tisztek részére arany, a tiszthe

lyettesek részére ezüst.
c. Viseljék ezt a jelvényt: az ÁVH. állomá

nyába tartozó hadtápszolgálatot teljesítő vala
mennyi htp. tiszt, tiszthelyettes (továbbszolgá
ló tiszthelyettes). Kivételt képeznek az ÁVH. 
Hőr. Htp. pk-a Belső Karhatalom Htp. pk-a 
(Htp. PK. helyettese) az osztályvezetők és az 
alakulatok htp. pk-ai, akik továbbra is a fegyver
nemi jelzést tartoznak viselni.

d. Az új hadtáp jelvény viselését elrendelem 
a gépkocsi és fogatolt vonatszolgálat összes tiszt, 
tiszthelyettesei részére is.

e. A jelvények beszerzésében felmerülő költ
ségeket a ht. tisztet és tiszthelyettest terheli. A 
továbbszolgáló tiszthelyettesek részére az új had
táp jelvényt az alakulatok ruhakarbantartási 
hitelükre szerezzék be.

f. A jelvények beszerzéséről az illetékes 
Gazdasági Hivatalok kötelesek gondoskodni.
Gazdasági Hivatalok a jelvényeket a VII/2.-b. 
alosztályon igényeljék.

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

Láttam:


