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Sorszám: 085
SZIGORÚAN TITKOS "V"! 
CSAK VEZETŐK RÉSZÉRE!

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE 

4.sz. PARANCSA

Budapest, 1951. január 9-én.

Megállapítottam, hogy az Államvédelmi Hatóság főosz
tályain és osztályain a katonai fegyelem terén figye-
lemreméltó hiányosságok mutatkoznak.

Sok a lazaság, gyakori a kötelező tiszteletadás el
mulasztása, sok helyen a vezetők és a beosztottak kö
zött nincs meg a szükséges, helyes szolgálati viszony; 
általában hiányzik a fegyveres testület tagjaitól meg
követelt, öntudatos vasfegyelemre épülő, fegyelmezett, 
katonás magatartás. 

Ezért elrendelem :

1. / 1951 május hó 31-ig ki kell dolgozni az Államvé
delmi Hatóság Szolgálati Szabályzatát, a Honvédség 
Szolgálati Szabályzata alapján. Az ÁVH. Szolgálati 
Szabályzatának megszerkesztésére bizottságot jelölök 
ki, amelynek tagjai:

Lakatos Dezső áv. ezredes, 
Selmeczi György áv. alezredes és
Szalva János áv. alezredes.

Az ÁVH. Szolgálati Szabályzatát - annak kiadása után - 
a Hatóság minden tagjának ismernie és szolgálatában 
hiánytalanul alkalmaznia kell.

2. / Az ÁVH. Szolgálati Szabályzatának kiadásáig is
- a katonai fegyelem terén mutatkozó legkirívóbb hiá
nyosságok kiküszöbölésére - a Hatóság minden tagja 
előtt ismertetni kell az alábbi elemi kötelmeket:

I. Általános rendelkezések.
1./  A katonai fegyelem a törvényekben, rendele

tekben, katonai szabályzatokban Írott rendel
kezéseknek, szabályoknak, az elöljárók paran
csainak, utasításainak, pontos, csorbítatlan 
teljesítése és megtartása.
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2. / A fegyelem az Államvédelmi Hatóság tagja, kö
telességeinek öntudatos teljesítésén és a 
Hazának, a Magyar Népköztársaságnak teljes 
felelősséggel átérzett, önfeláldozásra kész 
védelmezésén alapszik.

3. / A fegyelem az Államvédelmi Hatóság minden
tagjától megköveteli:

a. / a törvényekben, katonai szabályzatokban, 
utasításokban írottaknak, az elöljárók írott, 
vagy szóban adott rendeleteiknek, utasításaik
nak és parancsaiknak pontos végrehajtását;

b. / kötél ességeinek lelkiismeretes és feltét
len teljesítését, ha kell életének feláldozá
sa árán is!

c. / a szolgálattal járó fáradalmak kitartó 
és szívós viselését;

d. / a szolgálati és az állami titkok megőrzé
sét ;

e. / a becsületességet és mértékletes életmó
dot;

f. / szolgálati ismereteinek folytonos tökéle
tesítését ;

g. / az elöljárók és feljebbvalók iránti tisz
telettudó magatartást; a katonai udvariasság 
és tiszteletadás szabályainak megtartását;

h. / a népi vagyon kímélését és megóvását.

4./ Minden elöljáró köteles az Államvédelmi Ható
ság fegyelmének fenntartása érdekében a mulasz
tást elkövetett alárendeltjét a mulasztás mér
vének megfelelően megfenyíteni, vagy arra, ma
gasabb elöljárójának javaslatot tenni, az ar
ra érdemeseket pedig szorgalmukért, valamint 
a szolgálat példás ellátásáért, hőstetteikért 
megjutalmazni, vagy arra, magasabb elöljárójá
nak javaslatot tennie

5./ Az elöljáró határozottan és szigorúan követel
je meg a fegyelem megtartását, alárendeltjeit 
állandóan a tántoríthatatlan fegyelem szellemé
ben nevelje* Tartsa fenn és fejlessze aláren
deltjeiben a katonai becsület és az Öntudatos 
kötelesség teljesítés szellemét.
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6./ Az elöljáró parancsa törvény az alárendeltek 
számára. A parancsot feltétlenül, vonakodás 
nélkül, pontosan, az alárendelt legjobb tudá
sa szerint és kellő időben kell végrehajta
ni.

II. Tiszteletadás.

1. / Az Államvédelmi Hatóság tagjai kötelesek a ta -
lálkozáskor egymásnak tiszteletadást teljesí
teni. Ugyanígy köteles az Államvédelmi Ható
ság és a honvédség, vagy rendőrség tagja 
/a közlekedési rendőr kivételével/ találko
záskor egymásnak tiszteletadást teljesíteni. 
Az alárendeltek előljáróiknak, alattosok fel
jebbvalóiknak előre kötelesek tisztelegni.

Ha egymással alárendeltségi viszonyban nem 
álló, egyenlő rendfokozatul államvédelmi be
osztottak /honvéd, vagy rendőr egyének/ ta
lálkoznak, kötelesek egymást kölcsönösen, sza
bályszerűen üdvözölni.

2. / Az Államvédelmi Hatóság hivatali helyiségei-
ben az érkező szolgálati elöljárónak, vagy 
az Államvédelmi Hatóság szemlét tartó tagjá
nak a hivatali helyiségben tartózkodó állam
védelmi beosztottak felállással teljesítenek 
tiszteletadást. Egyidejűleg a rangidős az 
érkező elöljáróhoz megy és jelentést tesz. 
Rangban fiatalabb elöljáró érkezésekor, rang
ban idősebb elöljáró jelenlétében sem felál
lással tisztelegni, sem jelentést tenni nem 
kell.

III. A katonai udvariasság szabályai.

1. / Az Államvédelmi Hatóság minden tagja az egy-
másközötti érintkezéskor tartsa szem előtt az 
udvariasság szabályait és a fegyelem követel
ményeit.

2. / Az elöljárók és a feljebbvalók alárendeltjei -
ket és alattosaikat szolgálati érintkezéskor 
nevükön és rendfokozatukon szólítsák meg, vagy 
csak a rendfokozatukon, de ebben az esetben 
a rendfokozat után a "Bajtárs" szót kell hasz
nálni. Pl. "Kerekes őrvezető”, "Őrvezető baj
társ", Joós hadnagy", Hadnagy bajtárs",

3. / Az alárendeltek, alattosok, amikor megszólít -
ják elöljáróikat és feljebbvalóikat, azok
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rendfokozatához a "Bajtárs" szót is hozzá 
kell tenniök. Pl. "Főhadnagy Bajtárs", "Ezre
des Bajtárs".

4. / Az előbbi két bekezdésben szabályozott megszó -
lító formákon és az "Ön" megszólításon kívül, 
szolgálatban nem szabad mást használni. A szol
gálati érintkezés közben a tegezés tilos!

5. / Az Államvédelmi Hatóság tagjának tilos elöl -
járók /feljebbvalók/ jelenlétében, azok enge
délye nélkül ülni, vagy dohányozni, /természe
tesen ez nem vonatkozik nyilvános helyiségek
re, éttermekre, színházra, előadásra, stb./

Fenti szabályzatokat az Államvédelmi Hatóság minden be
osztottja előtt ismertetni, és az abban foglaltak vég
rehajtását a szolgálati elöljáróknak rendszeresen el
lenőrizni kell.

Elrendelem, hogy fenti parancsomban foglaltakat az 
Államvédelmi Hatóság minden tagja szolgálatában mara
déktalanul hajtsa végre.

  PÉTER GÁBOR sk.
 államvédelmi altábornagy

Helyességéért: az Államvédelmi Hatóság Vezetője.

/Sin Sándor/ 
államvédelmi százados

Kapják: Valamennyi főosztályvezető, I, II, III, V, 
VI, VII. főosztályhoz tartozó osztály és al
osztályvezetők, a X/1, X/2, X/3. osztályok 
és a hozzátartozó alosztályok vezetői, vala
mennyi megyei osztály vezetője. 

E/152.péld.
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