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Sorszám: ______
ÁLLAMVÉDELMI hatóság vezetője
015/1951. ÁVH. T. biz.

SZIGORÚAN TITKOS "V"!
CSAK VEZETŐK RÉSZÉRE!

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE
15. sz. P A R A N C S A .
Budapest, 1951. március 7- én.

I.
1. / Szabadságra jogosult az Államvédelmi Hatóság
minden tagja, amennyiben közszolgálatban, vagy
egyéb munkahelyen folyamatosan eltöltött szol
gálati ideje a hat hónapot eléri és ebből lega
lább három hónapot az ÁVH., illetőleg Honvédség
szolgálatában eltöltött.

Akinek nincs meg az előirt szolgálati ideje, an
nak a szabadságra való igénye csak az előbb em
lített szolgálati idő eltelte után nyilik meg.
2, / A sorlegénység szabadsága tekintetében külön rendelkezések irányadók.

II.

1. / A szabadságidőt a beosztási illetményfokozatok
alapján, az alábbiak szerint kell megállapítani:
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szabadság illeti meg évenként.
2. / A szabadságidőt naptári napok szerint /munkaszü
neti napokat is beleértve/ kell megállapítani.
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3.
A jogosultakat megillető szabadságot 1951 évi
december 31 napjáig - egészen kivételes esetek
től eltekintve - teljes egészében ki kell adni,

4./ A megállapított szabadságot a jogosult részére le
hetőleg megszakítás nélkül kell kiadni. Ha azon
ban a szolgálati érdekek figyelembevételével meg
szakítás nélkül engedélyezni nem lehet, vagy ha
az érdekelt maga kéri, a szabadságidőt legfeljebb
három részletben lehet engedélyezni,

/
5.
Az év végéig ki nem vett szabadságot a következő
naptári évben igénybevenni nem lehet. A szabadság
pénzben nem váltható meg,
III.
1./ Az elmúlt év tapasztalatai alapján megállapítható
volt, hogy a bajtársak nagy része a nyári hónapok
ban egy időben vette ki a szabadságát, ami az ál
lamvédelmi szolgálat zavartalan ellátását hátrál
tatta, - a bajtársak egy része pedig egyáltalán
nem vette ki a részére járó szabadságot,
2./ Annak érdekében, hogy a szolgálat sérelme nélkül
mindenki az őt megillető szabadságot teljes egé
szében megkaphassa, a szabadság engedélyezésére
jogosult vezetőknek /parancsnokoknak/ szabadságo
lási tervet kell készíteniük olyképpen, hogy 1951
április hó 1-től, 1951 december hó 31-ig /a to
vábbiakban pedig minden év január hó 1.-től, de
cember 31-ig/ a szabadságolásokat arányosan oszszák el.
3. / A szabadságolások kijelölésénél elsősorban a szol gálat érdekeit kell figyelembevenni, de az érdekel
teket is meg kell hallgatni.
A II. főosztály beosztottai április hónapban - a
csapatgyakorlatok idején - valamint az őszi átszer
vezések előtt két héttel és utána két héttel nem
vehetnek ki szabadságot.

/
5.
Az egészségügyi és rendkívüli szabadságokon kívül
a vezetők /parancsnokok/ által évközben engedélye
zett egy-két napos szabadságokat is az évi rendes
szabadság terhére kell számítani és a szabadságo
lási tervben elő kell jegyezni, illetve abban
megfelelő számú szabadságnapot törölni kell.
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6. / A vezetők /parancsnokok/ fegyelmileg felelősek
azért, hogy az előjegyzés megtörténjen és senki
- a részére megállapított szabadságidőn felül jogtalan szabadságban ne részesüljön,
7. / A szabadságok a szolgálat érdekében - indokolt
esetben - halasztást szenvedhetnek, illetve meg
oszthatók,
8. / A szabadságolási tervben foglaltak végrehajtá sát az elöljáró parancsnokok havonta ellenőriz
zék.

IV.
1. / A vezetők fenti parancsot beosztottaikkal hala déktalanul ismertessék és a szabadságolási ter
veket - a csatolt Utasítás és minta szerint határidőre készítsék el.
2. / A szabadságolásokat - a szabadságolási tervek
jóváhagyása után - 1951 április hó 1-én meg kell
kezdeni,

PÉTER GÁBOR sk.
államvédelmi altábornagy
az Államvédelmi Hatóság Vezetője,

Helyességéért:
/Sin Sándor/
államvédelmi százados

Kapják: Valamennyi főosztályvezető, a központi
és a megyei osztályok vezetői, a Határ
őrség 50, a II. főosztály 47. példányban,

V/165 pld.
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Utasítás___ a 15. sz. parancshoz

1./ Szabadságolási tervet kell készítenie:

a főosztályvezetőknek, központi és megyei osztály
vezetőknek, elhárító osztályok vezetőinek, a Határ
őrség Parancsnokság és a Belső-Karhatalmi Dandárparancsnokság osztályvezetőinek, a kerületi parancsno
koknak, zászlóaljparancsnokoknak, karhatalmi és pártőrségi századparancsnokoknak és valamennyi iskolapaparancsnokoknak, továbbá az 50 főnél nagyobb létszá
mú alosztályok vezetőinek/
2. /) A fent felsorolt vezetők a szabadságolási terv meg
szerkesztése előtt a kifizetőtisztekkel készíttesse
nek névjegyzéket a szabadságra jogosult beosztottaikról a részükre a beo. ill. fokozat alapján járó sza
badságidő feltüntetésével.

3. /

A szabadságolási tervet - a csatolt minta szerint
házilag elkészítendő űrlapokon kell megszerkeszteni.
A tervet egész évre előre kell elkészíteni, minden
hónapra vonatkozólag külön űrlapon. A havi szabadságolási tervekben névszerint azokat kell feltüntetni,
akik abban a hónapban szabadságra mennek, vagy elő
ző hónapbeli megkezdett szabadságukat folytatják.
A szabadságolási tervben a nevek mellett a szabadság
/vagy rész-szabadság/ kezdő napjától befejező napjá
ig terjedő rovatokat összefüggő piros vonallal kell
kitölteni. /Ha valaki pl. május 25-től június 10-ig
megy, szabadságra, úgy szerepelni fog a májusi és júni
usi kimutatási lapokon is. Ugyancsak szerepel a bal
felső sarokban feltüntetett “szabadságon lévők létszámá”-ban és a %-arányában is/.

5. /

Az "összlétszám" rovatba az illető szerv állományá
nak létszámát kell feltüntetni. /A Határőrség és
Belső-Karhatalom alakulatainál sorlegén
ység nélkül/.

6. /

Ha a szabadságolási terv elkészítése után az állomány
áthelyezés, vagy elbocsátás következtében csökken, a
szabadságot törölni kell,ha pedig növekedés állna be
az állományban, úgy pótlólag fel kell venni a szabad
ságolási tervbe. Ezen változásoknak megfelelően kell
azután az összlétszámot , a szabadságon lévők számát
és %-arányát módosítani. Éppen ezért az utóbbi három
rovatot grafit irónnal kell kitölteni.
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/
7.
A szabadságolási terv elkészítése előtt 1951. év
folyamán már kivett szabadságnapokat /az egészség
ügyi, vagy rendkívüli szabadságnapok kivételével/
az évi szabadságidőbe be kell számítani, illetve ab
ból le kell venni. A szabadságolási terv elkészíté
se után és évközben engedélyezett egy-két napos sza
badságokat /az egészségi és rendkívüli szabadságok
kivételével/ a szabadságolási tervben elő kell je
gyezni, illetve abban megfelelő számú szabadságna
pot törölni kell.

8. /

A vezetők saját szabadságukat ez általuk készítendő
szabadságolási tervbe dolgozzák bele.

9. /

Az egész évre elkészített szabadságterveket az I.
pontban felsorolt vezetők, illetve parancsnokok
/a főosztályvezetők kivételével/ elöljáró parancs
nokuknak 1951. március hó 25-ig kötelesek bemutatni
jóváhagyás végett. Az elhárító osztályok vezetői
a Il/3. osztály vezetőjéhez, a megyei osztály veze
tői az I/1. osztály vezetőjéhez terjesszek be sza
badságolási tervüket jóváhagyás végett.

10. / A szabadságolási terv űrlapjai kitöltés után titko san kezelendők.
Budapest, 1951. március 7-én
Lakatos Dezső sk.
áv. ezredes.
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Össz. létszám:___
Szab. lévőkszáma
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