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ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

5. SZ. PARANCSA

Budapest, 1951 január 13.

Az Államvédelmi Hatóság beosztottai részére 
az előléptetéseket az alábbiak szerint szabályozom:

1. / A főtisztek és tisztek részére az egyes 
rendfokozatokban az előléptetés szempontjából el
töltendő várakozási időt 1950 február hó 10-én kelt 
250.660/1950. ÁVH. eln. sz. rendeletemmel állapítot
tam meg. /megjelent az I/a-1950. állományparancs
1. pontjában,/

E rendelkezés szerint, az egyes rendfokoza
tokban eltöltendő várakozási idő:

alhadnagyi rendfokozatban 1 év
hadnagyi rendfokozatban 2 év
főhadnagyi rendfokozatban 2 év
századosi rendfokozatban 2 év
őrnagyi rendfokozatban 3 év
alezredesi rendfokozatban 4 év,

2. / A- tiszthelyettesek, tisztesek és legény
ségi állományú beosztottak részére az egyes rendfoko
zatokban az előléptetés szempontjából eltöltendő vá
rakozási időt az alábbiakban állapítom meg:

államvédelmi őr rendfokozatban 6 hónap
őrvezetői rendfokozatban 6 hónap
tizedes! rendfokozatban 6 hónap
szakaszvezetői rendfokozatban 1 év
őrmesteri rendfokozatban 2 év
törzs őrmesteri rendfokozatban 2 év
főtörzsörmesteri rendfokozatban 3 év

3. / A várakozási idő az utolsó rendfokozat
ba történt előléptetés napjától számít. Előléptetés
re általában csak az hozható javaslatba, aki az egyes 
rendfokozatokban eltöltendő várakozási időt letöltöt
te.
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4. / Az előléptetés nem automatikusan törté
nik, hanem a várakozási idő mellett, mint fő szem
pontot figyelembe kell venni a minősítést,

A minősítést és előléptetési javaslatot az 
e célra rendszeresített ”Szakmai, politikai minősí
tési lap”-on a közvetlen elöljáró /alosztályvezető/ 
késziti el; szolgálati úton a felsőbb elöljáró 
/osztályvezető/, majd a személyzeti főosztály véle
ményezi és végső fokon a Minősítési Bizottság hagy
ja jóvá.

5. / A várakozási idő előtt soron kívül is elő 
lehet léptetni olyan államvédelmi beosztottat, aki 
politikai, szakmai és katonai rátermettségével, kivá
ló szolgálat-teljesítésével és példaadó magatartásá
val kimagasló eredményeket ér el; vagy ha beosztásá
ban olyan változás történik, amely soron kívüli elő
léptetését szükségessé teszi.

A soron kívüli előléptetés mindenkor csak az 
átlagon felül magasan kiemelkedő munka elismerése 
és jutalmazása lehet.

6. / Elrendelem, hogy minden évben április hó 
4-ig az előléptetések szempontjából a teljes állo
mányt felül kell vizsgálni. Ennek során az indokolt
nak mutatkozó "soros" és "soron kívüli” előlépteté
seket a fenti rendeletben megadott szempontok figye
lembevételével végre kell hajtani,

A fent megjelölt fő előléptetési időszakon 
kivül„indokolt esetekben év közben is felterjeszthe
tő előléptetési javaslat.

7./ Az Államvédelmi Hatóság Határőrség és 
Belső Karhatalom beosztottainak előléptetését fentiek
kel azonos várakozási idő megállapításával az 1950 
évi február hó 10-én kelt 250.910/1950. ÁVH.eln, sz, 
rendeletemmel már szabályoztam, /Megjelent az I/a- 
1950, állományparancs 2. pontjában,/

Erre vonatkozó rendeletemet azzal egészítom 
ki, hogy a Határőrség és Belső-Karhatalom beosztot
tadra vonatkozólag is a teljes állományt minden év
ben április hó 4-ig az előléptetések szempontjából 
felül kell vizsgálni. Ennek során - a közvetlen 
elöljárók javaslata alapján - az indokoltnak mutat
kozó ”soros” és ”soron kívüli" előléptetéseket a
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jelen rendeletben megadott szempontok figyelembevé
telével végre kell hajtani,

A fent megjelölt fő előléptetési időszakon 
kívül indokolt esetekben a Határőrség és Belső-Kar
hatalom beosztottaira vonatkozólag is év közben is 
felterjeszthető előléptetési javaslat.

PÉTER GÁBOR sk.
 államvédelmi altábornagy

Helyességéért: az Államvédelmi Hatóság Vezetője.

/Sin Sándor/

államvédelmi százados

Kapják: Valamennyi főosztály, központi és megyei 
osztályok vezetői, IV. főosztályhoz tar
tozó osztályvezetők kivételével.

E/57.péld.
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