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Tárgy:Az Államvédelmi Hatóság 
Határőrség és Belső Kar
hatalom legénységi állomá- 
nyának átszervezése.

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJÉNEK

38. sz.

PARANCSA.

Budapest, 1951. vi május hó 21-én.

A Honvédelmi Miniszter Bajtárs megállapította, hogy a Néphad- 
seregünk legénységi állományának jelenlegi szervezete már nem 
felel meg hadseregünk fejlődésének.

A legénységi állomány eddigi honvéd, tisztes, tiszthelyettesre 
való tagozódása az alparancsnoki kart egészségtelenül meg
osztja. Akadályozza a tiszthelyettesek további fejlődését és 
lebecsüli a tizedes és szakaszvezető alparancsnok szerepét.

Ezért az Államvédelmi Hatóság Határőrség és Belső Karhatalom
legénységi állományának átszervezésével kapcsolatban.

megparancsolom:

1. A legénységi állományba az alábbi rendfokozatok használhatók:

a. honvéd,
b. őrvezető,
c. tizedes,
d. szakaszvezető,
e. őrmester,
f. törzsőrmester,

Ez megoszlik:

Honvédekre : honvéd, és őrvezető,
Tiszthelyettesekre: tizedes, szakaszvezető, őrmester és

törzsőrmester.

A tiszthelyettesek lehetnek:
a. sortts-ek: aki tényleges katonai szolgálati kötelezettségük 

ideje alatt tts-i rendfokozat elnyerésére vál
nak érdemessé,
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b. tsz. tts-ok: akik az első tényleges katonai szolgálati köte- 
lezettségük letöltése után továbbszolgálatot 
vállalnak és jelentkezésük elfogadást nyer.

2. A főtörzsőrmesteri rendfokozatba való további előléptetése- 
ket beszüntetem.

A jelenleg főtörzsőrmesteri rendfokozatban lévő tts-ek rend
fokozatukat továbbra is megtartják es értelemszerűen a tiszt
helyettesekhez tartoznak.

3. 1951 évi június hó l-ével az_ Államvédelmi Hatoság Határ- 
őrség és Belső Karhatalom_hivatásos tiszthelyettesi álló- 
mány szűnjön meg. Az eddigi hivatásos tiszthelyettesek ke
rüljenek át tsz.tts-ek állományába.

4. A tisztesi elnevezést 1951. június hó 1- vel megszüntetem.

5. A legénységi állományú honved személyek előléptetésére az 
alábbi szabályok mérvadók:

a. őrvezető előléptetésére:

csapattestparancsnok, illetve csapattestparancsnoki jog
körrel rendelkező s ennél magasabb elöljáró parancsnok 
jogosult,

b. tiszthelyettesek előléptetésére:

az ÁVH. Határőrségnél tizedestől-törzsőrmesterig az ÁVH 
Határőrség és Belső Karhatalom Parancsnoka , az ÁVH Belső 
Karhatalmi Dandárnál tizedestől-szakaszvezetőig az ÁVH. 
Belső Karhatalmi Dandár Parancsnoka, az ÁVH. Belső Karha- 
talmi Dandárnál őrmesterről-törzsőrmesterig az ÁVH. Határ- 
őrség és Belső Karhatalom Parancsnoka jogosult.

6. A legénységi állomány átszervezésével kapcsolatban a 
"legénység tényleges szolgálatát szabályozó ideiglenes 
utasítás”-t csatoltan kiadom /1.sz. melléklet./

A ruházatra és az egészségügyi ellátásra, valamint az üdülte- 
tésre vonatkozó rendelkezéseket a csatolt 2.sz. melléklet tartal- 
mazza.

2 . db melléklet:

PÉTER GÁBOR s.k.
államvédelmi altábornagy

Államvédelmi Hatóság Vezetője.
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1.sz. melléklet a 037/1951.ÁVH.T .Biz.38.sz.Parancshoz.

IDEIGLENES UTASÍTÁS

A LEGÉNYSÉG TÉnyleges szolgálatÁnak

SZABÁLYOZÁSÁRA.
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Legénységi állományú ÁVH. Határőrségi és Belső Karhatalmi
személyek előléptetése.

I.

Az egyes rendfokozatokba történő előléptetést várakozási időhöz 
nem kötöm. Az előléptetés minden esetben az ÁVH. beosztott sze
mély katonai és politikai képzettségétől, végzett munkájától, 
magatartásától, néphez való hűsegétől függ.

II.

Tiszthelyettesként előléptethetők:

1. az első tts-i /tiz./ rendfokozatba:

a. Tanfolyam, iskola elvégzése után az ott elért eredmények 
alapján.

b. A legénységi állományú ÁVH. beosztott személyek, akik a 
honvédek és őrvezetők katonai és politikai kiképzésben 
munkájukkal eredményesen vesznek részt és rendelkeznek 
megfelelő gyakorlati ismeretekkel.

c. Katonai szolgálatot teljesítő ÁVH. beosztott személyek, 
tényleges katonai szolgálatuk befejezésével, továbbszol
gálatra való jelentkezésük elfogadása esetén.

2. további tts-i rendfokozatokba /szkv, őrm., törm./:

a tiszthelyettesek érdemeik szerint léptethetők elő.

III.

Tiszthelyettesi rendfokozatba előléptethet:

1. tizedestől-törzsőrmesterig:

a. Az ÁVH. Határőrségnél az ÁVH. Határőrség és Belső Kar
hatalom Parancsnoka,

b. az ÁVH. Belső-Karhatalmi Dandárnál tizedestől-szakaszvezetőig 
az ÁVH. Belső Karhatalmi Dandár Parancsnoka,

c. az ÁVH. Belső Karhatalmi Dandárnál őrmesterről-törzsőrmesterig 
az ÁVH. Határőrség és Belső Karhatalom Parancsnoka.

A felsorolt tiszthelyettesi előléptetéseket a megjelölt parancsno
kokon kívül a náluk magasabb elöljáró parancsnok is előléptethet.
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IV.

Az előléptetés időpontja.

Az előléptetést várakozási időhöz nem kötöm.

Az előléptetések általában évente kétszer: május 1-én és 
november 7-én történnek.

Különösen kimagasló teljesítmények jutalmazására más időpont
ban is lehet előléptetésre javaslatot tenni. Ilyen esetben az 
előléptetési javaslatnak részletesen ismertetni kell az elő- 
1éptetés indokait.

Iskola /tanfolyam/ befejezésekor.

V.

Előléptetésre vonatkozó eljárás:

Az előléptet sokhoz “Előléptetési beadvány”-okat kell szerkesz
teni.

1. Tiszthelyettesi iskola /tanfolyam/ hallgatók előléptetéséhez 
az előléptetési beadványokat a tanfolyam befejezése előtt, 
időben kell elkészíteni. Az előléptetési beadványokat az 
iskola /tanfolyam/ parancsnok készíti el s az előléptetésre 
jogosult elöljáró parancsnokának terjeszti fel.

2. A május 1-i és november 7-i előléptetésekhez az "Előlépteté
si beadvány”-okat évente kétszer, legkésőbb április 15-ig, 
illetve október 15-ig lehet az előléptetésre jogosult parancs
noknak felterjeszteni.

Az "Előléptetési beadvány"-t /1.sz. minta ./ az alosztályparancsnok 
készíti el. Az ÁVH. Határőrségnél őrs, önálló szakasz, század, 
FEP-nek, ÁVH. Belső Karhatalomnál őrs, önálló szakasz és század.

Első fokon az ÁVH. Határőrségnél zj.pk. ÁVH. Belső Karhatalom
nál zj.pk. önálló szdpk. véleményezi, majd másodfokon csapat- 
parancsnok, a pol.ti és az elhárító tiszt az előléptetésre vo- 
natkozó észrevételeit megteszi. Az ÁVH. Határőrségnél kerület, 
önálló zj.pk., tiszti tanfolyam pk., tts-i iskola pk., hir.zj. 
pk., ÁVH. Belső Karhatalomnál zj.pk.

Az előléptetésre jogosult pk. az ÁVH. Határőrség és Belső Kar- 
hatalom Parancsnoka, illetve az ÁVH. Belső Karhatalmi Dandár 
Parancsnoka a közbeeső parancsnokok véleménye alapján az elő
léptetés kérdésében dönt és a szükséges intézkedéseket meg
teszi .
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Az előléptetések száma.

Az előléptetések számát a mindenkor érvényben levő Állomány 
táblázatban rendszeresített tiszthelyettesek száma, illetve 
a külön rendelőtök határozzák meg. A rendszeresített létszá
mot túllépni nem lehet.

VII.

Őrvezetői előléptetés.

Őrvezetővé előléptethető minden olyan ÁVH. beosztott személy, 
aki 1 évet leszolgált és arra magatartásával, végzett munkájá- 
va1 alkalmasnak mutatkozik.

Őrvezetői rendfokozatba csapatparncsnok, illetve csapatpa- 
rancsnoki jogkörrel rendelkező parancsnok léptethet elő.

ÁVH. Határőrségnél: kerület, Ö.zj., Ti.tanf., Ttts-i isk., és 
hir .zj.pk.

ÁVH. Belső Karhatalomnál: zj. és Önálló szd.pk.

TOVÁBBSZOLGÁLATRA VALÓ FELVÉTEL.

I.

Általános elvek.

Az Államvédelmi Hatóság Határőrség és Belső Karhatalom tény- 
leges szolgálatot teljesítő legénységi állományú ÁVH. beosz
tott személyei továbbszolgálatot vállalhatnak.

A továbbszolgálatra jelentkezettek maguk önként, egytől-négy 
évig terjedhető tényleges katonai szolgálatra kötelezik.
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II.

Továbbszolgálatra jelentkezhetnek:

a. első tényleges katonai szolgálatot teljesítő legénységi állo
mányú ÁVH. beosztott személyek /sorhonvédek, és sortts-ek/ 
katonaí szolgálati idejük letöltése után sor évfolyamuk nem
tényleges viszonyba helyezésekor, tényleges katonai szolgá- 
lati idejük alatt, legénységi állományú ÁVH. beosztott sze
mélyek tsz. állományba fel nem vehetők. /még tts-i tanfolyam 
elvégzése esetén sem./

III.

Továbbszolgálat elfogadása.

1. Tényleges katonai szolgálatot teljesített ÁVH. beosztott 
személyek közül a továbbszolgálatra jelentkezőket a csapatpa
rancsnok veszi fel továbbszolgálatra.

ÁVH. Határőrségnél: kerület, Ö.zj., Ti.tanf., Tts-i isk. és 
hir.zj.pk.

ÁVH. Belső Karhatalomnál: zj. és Önálló szd.pk.

A továbbszolgálatra felvetteket jóváhagyás végett az ÁVH. Ha- 
tárőrség és Belső Karhatalom Parancsnokának terjesztik fel.

A továbbszolgálat elfogadásának jóváhagyását az ÁVH. Határőrség 
és Belső Karhatalom Parancsnoka állományparancsban hírdeti ki.

A továbbszolgálat vállalására vonatkozó nyilatkozat /2. sz. min
ta/ egyik példányát a csapatparancsnokság őrzi, másik példá
nyát az ÁVH. Határőrség és Belső Karhatalom Parancsnoksága.

IV.

Továbbszolgálatra való felvétel feltételei:

a. politikai és erkölcsi szempontból való megbízhatóság,

b. eddigi katonai szolgálat alatti megfelelő magatartás, a to
vábbszolgálatra való alkalmasság szempontjából,

c. csapatszolgálatra /kivételes esetben csapaton kívüli szolgá
latra/ való alkalmasság /honvéd orvosi bizonyítvány/.

A jelentkezések alkalmáva1 ügyelni kell arra, hogy a leg
jobb káderek kerüljenek továbbszolgálatra felvételre.

Ha az állománytáblázatban rendszeresített létszámon felül je
lentkeznek olyan káderek, akiknek továbbszolgálatra való jelent
kezését az ÁVH. Határőrségünk és Belső Karhatalmunk fejlesz-
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tése szempontjából kívánatos lenne elfogadni, ekkor az ille- 
tékes csapatparancsnok ezt - körülményt jelentse, áthelyezésre 
jogosult parancsnokának.

V.

Elbocsájtás.

Tsz. tts-ek elbocsájtására /nemtényleges viszonyba való 
helyezésére/ az ÁVH. Határőrség és Belső Karhatalom Parancs
noka jogosult.

MINŐSÍTÉS

I.

Tsz. tts-ek minősítése:

1. Tsz.tts-ek minősítése a ”Tiszthelyettesi jellemzési lap”-on 
történik. Ezt a lapot minősítési gyűjtőben kell őrizni.

A minősítési gyűjtő tartalmazza:

a. tts-i jellemzési lapot, lapokat /3.sz.minta/,
b. személyi adatlapot /4 sz.minta/,
c. önéletrajzot,
d. dicséreti és fegyelmi lapot. 
- Kérdőív- Kötelezvény polg. életből felvetteknél az eskü letétel

Ezek együttesen képezik a ''Minősítési okmány”-okat.

2. A minősítési okmányokat kettő példányban kell felfektetni. 
A minősítési okmányokat az ÁVH. Határőrség és Belső Kar
hatalom Parancsnokság és a csapatparancsnokság őrzi 1-1 
példányban.

Amennyiben a legénységi ügyek intézésére hívatott személy 
nem tiszt, úgy a csapatparancsnok a tts-ek minősítési ok
mányainak őrzésére egy beosztott tisztet jelöljön ki.

3.  A minősítések végrehajtása :

A tsz. tts-ek minősítése két fokon történik. /I. és II. fo
kon/
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a. minden tsz. tts-t I. fokon elöljáró parancsnok minősíti,
a politikai tiszttel /pol.vezetővel/ együtt. Ez a parancs
nok legalsóbb fokon az alosztály parancsnok lehet.

ÁVH. Határőrségnel: Őrs, szak.szd .pk.

ÁVH. Belső Karhatalomnál: őrs, szak.szd.pk.,

Kötelékben lévő szakaszparancsnok nem minősíthet,

b. Az I. fokon minősítő pk. által megszerkesztett tts-i 
jellemzési lapot II. fokon az eggyel magasabb szolgálati 
elöljáró, a politikai tiszttel együtt megerősíti, illet
ve észrevételeit megteszi.

II. fokon minősítő pk: a zj.pk., illetve az ennek meg
felelő pk.

c. az I. és II fokon minősítő parancsnoknak minősítése 
után a tts-i jellemzési lapot a minősítési okmányokat

őrző szervhez kell továbbítani.

d. olyan esetben, amikor az I. fokon minősítő pk. a csapat- 
parancsnok, tts-eket csak I. fokon kell minősíteni 
/pl. a csapattörzsbe beosztottaknál./

e. az ÁVH. Határőrség és Belső Karhatalom Parancsnokság
nál beosztott legénységi állományú ÁVH. beosztott szemé
lyeket is értelemszerűen I. és II. fokon kell minősíteni.

4. Tsz. tts-eket minősíteni kell:

a. Előléptetések előtt
az előléptetési beadványhoz tts-i jellemzési lapot kell 
csatolni. Készíti az előléptetési beadványt szerkesztő 
parancsnok, Az előléptetésre jogosult pk. döntése után 
a tts-i jellemzési lapot a minősítési gyűjtőben kell 
elhelyezni.

b. Áthelyezések alkalmával

a tts-i jellemzési lapot az alosztály pk. szerkeszti meg. 
Az áthelyezett ÁVH. beosztott személy egyébb személyi 
okmányaival együtt felterjeszti a minősítési okmányokat 
őrző szervnek, amely azokat a minősítési gyűjtővel 
együtt az új alakulathoz továbbítja.

c. Tanfolyam /iskola befejezésekor
tanfolyam /iskola / hallgatókról a tanf., isk. pk. szer

keszt tts-i jellemzési lapot, amelyet az előléptetési 
beadványhoz csatol.

d. 1 hónapnál hosszabb vezénylés esetén

a vezénylés beszüntetése alkalmával. A tts-i jellemzé
si lapot az az alakulat tölti ki, amelyhez a vezény-
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lés történt és ő továbbítja az állományilag illetékes 
alakulathoz.

e. Elbocsájtásnál

a jellemzési lapot az elbocsájtásra javaslatot tevő pk. 
tölti ki s a minősítési gyűjtővel együtt felterjeszti 
az elbocsájtásra jogosult parancsnoknak.

Az elbocsájtott tts. minősítési gyűjtőjét az elbocsáj-
tást elrendelő parancsnokság irattárba teszi.

II.

Sorhonvédek és sortts-ek minősítése.

1. Sorhonvedek és sortts-ek részére külön minősítési okmányo
kat felfektetni nem kell.

a. Sorhonvédeket minősíteni kell:

előléptetéskor, az előléptetési beadványon és csak
I. fokon,

b. sortts-eket minősíteni kell:

áthelyezéskor, 
előléptetéskor,

Sortts-ek minősítését mindkét esetben tts-i jellemzési lapon 
kell elvégezni.

2. Sortts-ek jellemzési lapjait a többi személyi okmányokkal 
együtt ez ÁVH. Határőrségnél: zj. parancsnokságnál, ÁVH. 
Belső Karhatalomnál: zj. parancsnokságnál, önálló szd. 
parancsnokságnál őrzik.

MOZGATÁS;

I.

Általános rendelkezések.

1. Az alakulat parancsnokságok személyi mozgatásokat csak 
a legindokoltabb esetben rendelhetnek el. A felesleges 
mozgatásokat kerülni kell.
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2. Az ÁVH. Határőrségnél: kerület, Önálló zj.tiszti tanfolyam, 
tts-i isk., hir.zj.pk.

Az ÁVH. Belső Karhatalomnál: zj. és önálló szd.pk., a 
Dandár Parancsnok jóváhagyásáva1,
a kiképzés eredményessé- tétele, va1amint a szolgálat meg
javítása érdekében végrehajthat saját egységén belül, 
illetve alárendelt alakulatai között áthelyezéseket, 
vezényléseket.

A saját hatáskörben elrendelt áthelyezéseket, vezénylése
ket az előljáró parancsnoknak egyidejűleg jelenteni kell.

3. Minden egyes esetben , amikor az áthelyezések nem név- 
szerint, hanem szám szerint lettek elrendelve, az áthelye- 
zésre kerülőket a pk., pol.ti. válassza ki.

4. Amelyik alakulat az állománytáblázatban meghatározott rend
szeresített létszámot /odahelyezések, stb. következtében/ 
túllépte, azt az elöljáró parancsnokságának 3 napon belül 
jelentse.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy az alakulat parancs
noka elmulasztotta létszámfeleslegének jelentését, úgy 
annak következményeiért anyagilag is felelős.

5. Áthelyezéseket és egyéb személyi mozgatásokat nyílt ügy
kezelés útján kell intézni.

Kivételt képeznék a nagyobb létszámú szervezéssel kapcso
latos személyi mozgatások, amelyek "Titkos" ügykezeléssel 
történnek.

II.

Katonai büntetőintézetben szabadságvesztés büntetésüket 
töltő ÁVH. személyek áthelyezése.

1. A büntetőntézetbe került ÁVH. személyek a büntetésük meg
kezdése időpontjával az állományilag illetékes alakula
tok létszámfölötti állományába kerülnek.

2. Előzetes letartóztatásban 1évő személy még nem kerülhet 
az alakulat létszámfölötti állományába, hanem mindaddig 
az alakulat rendszeresített állományában marad, amíg az ügyé
ben ítéletet nem hoznak.

Létszámfölötti állományba tehát csak az ítélethozatal 
napjával kerülhet.

3. A büntetését letöltött ÁVH. személy az ÁVH. Határőrség 
és Belső Karhatalomnál szolgálatot nem teljesíthet.
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Vegyes intézkedések.

I.

A legénységi állományú ÁVH. személyek illetményeire, - 
újabb intézkedések kiadásig - jelenlegi rendeletek 

érvényesek. /Minden ÁVH. személy ugyanolyan ellátásban 
részesül mint eddig./

II.

Szakmai besorolás.

A legénységi állományú ÁVH. személyek szakmai számát az 
állomány táblázat szerinti beosztásuk határozza meg.

Ezzel kapcsolatosan a parancsnokok feladta az, hogy a 
különböző szakképzettségeket igénylő helyekre a legalkalma- 
sabb ÁVH. személyek kerüljenek.

III.

 Hatálytalanítások.

1. Tsz. felvétellel és a minősítésekkel kapcsolatosan ki
adott idevonatkozó és ettől eltérő rendeleteimet hatály
talanítom.

2. Az áthelyezesekkel kapcsolatoson a ht. tts-ek, továbbá
a legénység mozgatására kiadott és ettől eltérő rendele- 
teimet hatálytalanítom.

3. Az előléptetésekkel kapcsolatosan az I/a-1950.sz. állo
mányparancsban és az 1951. január 13-i 05/1951. ÁVH.T.biz. 
5.sz. vezetői parancsomban foglalt, ezzel ellentétes 
rendeletemet, illetve pontjait hatálytalanítom.

Másolat hiteléül:
Budapest, 1952 . évi március hó 22-én.

/:Dercze István:/ 
államvédelmi őrnagy. 

osztályvezető.
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MINTÁK

a 037/1951.ÁVH.T.biz. 38/1951.rend. 1. sz. mellékletéhez.

1.sz.minta.
 2.sz.minta.

3. sz.minta.
4. sz.minta.

Minták hátul a tasakban.
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2. sz. melléklet 037/1951.ÁVH. T. biz.38/1951.sz.r-hez

ruházati és egészségügyi ELLÁtás.

RUHÁZAT,

1. Sorlegnység:
/ honvédek és őrvezetők/

a jelenlegi legénységi norma változatlanul.

2. Sortiszthelyettesek:

/ tizedes, szakaszvezető, őrmester, törzsőrmester. /

azonos a fenti sorlegénység normájával, azzal az eltéréssel, hogy 
a viszonszárú legénységi csizma bevezetése után vikszosbőr csiz- 
mával lesznek ellátva. Rendfokozati jelzést az őrmester és törzs
őrmesterek nem a vállszallagon, hanem vállapon viselik. /ennek 
elkészítése a ruhakarbantartási norma terhére történik. /

Részükre vállszíjjas derékszíj nem illetményes.

3. Tsz. tiszthelyettesek:

a. / a tizedes és szakaszvető
azonos a sor tts-i normával, de részükre vállszíjjas derékszíj is 
illetményes. Rendfokozati jelzésüket a vállapon viselik.

b. / őrmester és törzsőrmester.
normájuk azonos a jelenleg a ht. tts-ek részére megállapított nor
mával.
A tsz. tts-ek részére megkülömböztetésül továbbszolgálói karjel
vény kerül rendeszeresítésre, amely a szolgálati időt is feltünteti 
Ennek mintáját későbbi időpontban fogom közölni.

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
A sor. tts-ek. egészségügyi ellátás szempontjából ugyanolyan elbírá
lás alá esnek mint a sorlegénység.
A tsz. tts-ek ugyanolyan ellátásban részesülnek eü. ellátás szem- 
pontjából mint a ht. tisztek, üdülés szempontjából is.

viszonszc.ru


3.sz.minta.
A jellemzést szerkesztő alakulat fejbélyegzője.

Tiszthelyettesi jellemzési lap.

Név, (szül, éve, anyja neve): .......................................... ................................................................................

Állományviszonya :............................................................................. Rendfokozata :.................. .................

Csapat (alakulat): ..............................................._...................................................................................... ......

Beosztás: ..........................................................................................................................................................

Lakcíme: ........................................................................................... ...............................................................

Családi állapota :......................................... :........... Szociális származása :.......................................................

Vagyoni helyzete: .............................................................................................................................................

Foglalkozása a kat. szolg, megkezdése előtt:...................................................................................................

Mióta és melyik pártnak a tagja:......................................................................................................................

Pártfunkció : ............................................................................................................................... ......................

Melyik tömegszervezet tagja : ...........................................................................................................................

Mettől-meddig szolgált a régi honvédségben:....................................................................................................

A volt honvédségben elért utolsó rendfokozata : ...........................................................................................

Mikor és hogyan került az új honvédségbe (önként, régi hadseregből, munkáskáder, stb.): ......................

Polgári életben végzett iskolái: .............................................................................................. -......................

Katonai iskolái....................................................................................................................................................
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Katonai és politikai jellemzés : ........................................................ .......................

A jellemzés milyen alkalomból készült (áthelyezés, vezénylésből való bevonulás, tanfolyam elvégzés, elő

léptetés, stb.):.....................................................................................................................................................

......................................................195............évi.................................... hó......... n.

pk pol. ti. (pol. vez.)

II. fokon minősítő pk. észrevétele : .................................................................................................................

195........ évi. hó........n.

pk. pol. ti. (pol. vez.)
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4.sz.minta.

Személyi adatlap

(név) rendfokozat (ceruzával).

szül, ideje, (év, hó, nap) helye.

szülőanyja leánykori neve.

alkalmassági fok (ceruzával).

1 Szociális helyzete katonai szolgálatba lépéséig (mun
kás, paraszt, értelmiségi stb).

1/a Felszabadulás előtt; 1/b Felszabadulás után:

2 Polgári foglalkozása, utolsó munkaköre és munka
helye

3 Polgári szakképzettsége: az összes elvégzett iskolák, 
tanfolyamok és tanult szakmák feltüntetésével

a) Katonai szakképzettsége a régi hds-ben: az ösz- 
szes végzett iskolák és tanf.-ok idő és hely fel
tüntetésével

-

4

b) Katonai képzettsége a demokratikus honvédség
ben: az összes végzett iskolák és tanf.-ok idő és 
hely megjelölésével

Milyen ifjúsági, vagy más egyesületnek, társaságnak, 
tömegszervezetnek volt tagja, illetve jelenleg tagja, 
ott viselt funkciói, az alapszervezet feltüntetésével 
(ha kivált, miért vált ki)? \

a) Felszabadulás előtt:

5
b) Felszabadulás után:
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6

Milyen, pártnak volt a tagja (mettől-meddig, mi 
okból szűnt meg a tagsága), illetve melyik párt

a) Felszabadulás előtt:

tagja jelenleg, ott viselt funkciói, az alapszerv meg
nevezésével

b) Felszabadulás után;

7 Munkásmozgalmi múltja (szenvedett-e börtönbünte
tést, szakszervezeti tag volt-e, mettől-meddig, stb.)

J

8 Apja foglalkozása, vagy elhalálozása esetén utolsó 
munkaköre és munkahelye

a) Felszabadulás előtt: b) Felszabadulás után:

; 9 Családi állapota és házastársa ncvo, házasságkötésük 
időpontja

10 Házastársa képzettsége és, foglalkozása, munkaköre 
és munkahelye

n Házas társa apjának foglalkozása vagy elhalálozása 
esetén utolsó munkaköre és munkahelye

a) Felsz.abadulás előtt: b) Felszabadulás után;

12

Saját, valamint házastársa és kiskorú gyermekei 
vagyoni helyzete (háznál feltüntetendő, hogy csalá
diház, vagy bérház, földbirtoknál, hogy szántóföld, 
szőlő stb. hány hold) a felszabadulás előtt és jelenleg

13 Saját és házastársa szüleinek vagyoni helyzete (kü- 
lön-külön) a felszabadulás előtt és jelenleg

14 Különélő családtagjainak tartózkodási helye, pon
tos lakcíme

15 Szüleinek, vagy legközelebbi hozzátartozójának tar
tózkodási helye, pontos lakcíme

16 Gyermekeinek neve és születési éve

57 Vannak-é rokonai külföldön (név és hely megjelölé
sével). Hogyan tartja velük a kapcsolatot

18
Más személye kkel tart-e kapcsolatot külföldön (hely 
és név megjelölésével). Hogyan tartja velük a kap
csolatot

19
Felesége milyen tömegszervezetnek és pártnak tag
ja, viselt funkciója

a) Felszabadulás előtt;

1

b) Felszabadulás után:
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20. Hadiszolgálat a magyar honvédségben

Mikortól - meddig Melyik alakulatnál és arcvonalon 
állomáshelyen

Beosztás és rendfokozat

•

21. Az összes katonai szolgálatban eltöltött idő

Mikortól - meddig Melyik alakulatnál, arcvonalon, 
állomáshelyen

Beosztás és rendfokozat

ÁBTL - 4.2 - 037/1951.ÁVH.T.biz. /20



22 Partizán, vagy ellenállási mozgalomban részt vett-e 
(milyen csapatban, hol, mikor igazolt-e)?

23 Hadifogságban volt-e? Mettől - meddig
a) Nyugaton: b) Keleten;

24 Sebesült-e? Melyik harctéren, hol, mikor, rokkant
sági fok

25. Előléptetései

rend fok. Előléptetés napja Rendelet szám

tiz.

szkv.

őrm.

tőrm.

ftőrm.

26 Elismerések, kitüntetések, magasabb parancsnoki 
dicséretek, miért kapta, rendelet, pcs. szám

a) Régi hadseregben: b) Új hadseregben;

27 Volt-e katonai, vagy polgári bűnvádi eljárás alatt 
(vádemelés, ítélet, internálás stb.) mikor, miért?

a) Felszabadulás előtt; b) Felszabadulás után;

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérdésekre adott válaszok a valóságnak megfelelnek. •

Kelt_____________________________________________

az adatszolgáltató aláírása.

Az aláírás valódiságát igazolom és a rovatok előírásszerinti kitöltését ellenőriztem.

Kelt........................................................... . .............................

P. H.

parancsnok.

C390G/5 - Vörös Csillag Nyomda, Budapest. (M)
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2.sz.minta.
Nyilatkozat

Alulírott.................................................. (név) .......................... rendfok.

aki................................................ . (helységben).......................... (évben)

születtem, anyám neve _______________ ___________ ____ ______

az Á.V.H. Határőrségnél, Á.V.H. Belső Karhatalomnál* _____ ___évi

továbbszolgálati kötelezettséget vállalok és alávetem magam mindazok

nak a rendelkezéseknek és szabályoknak, amelyek a tényleges katonai 

szolgálat teljesítése, valamint a továbbszolgálatból eredő jogok és köte- 

lezettségek tekintetében irányadók.

.................    , 195__  évi................................... hó____ nap.

aláírás

Előttünk:

....................................., 195 .......évi.................................... hó nap.

parancsnok politikai tiszt

* A megfelelő részt kell aláhúzni.

R. sz.: 248.
63.907I5 - Vörös Csillag Nyomda, Budapest. (2) (M)
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alakulat megnevezése. .minta

Előléptetési beadvány

••• Születési ' Utolsó : Jelen-Java-! Mikor l^ett
; j A . polgári légi 5P.lt, elő, jelen-, Katonai
fesz.- Név i Anyas neve; lakhelye ' " légi rend- és politikai! I' egjeg.

év hely • ‘ fokozatába magatartás

< ~ .... ~ ..... ....................... . - - • ,•
• f ‘ »t ,
; * ’ í ; ‘ •

: j ■ •

h . • ’ : : , . :11 ’ ’ • * ' .
í , ’ ’ 1I ‘ • í

' ' 1 ' : : ?
i i . t ‘ . !
I ' í i .;i ■ ■ ’ i ■

; ’ ! i ’ ’ .
; i f ‘ . i '•
J . i . / i
i . ■ \ • I '■i > i • > * I f

......................................................................................... 19...........év..............................................hó...........................nap.

pk. pol.ti.


