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ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE,

SZIGORÚAN TITKOS "V" !

062/1951. ÁVH. T. biz.

CSAK VEZETŐK RÉSZÍRÉ!

ÁLLAMVÉDELMI

HATÓSÁG

VEZETŐJE

63. sz. PARANCSA
Budapest, 1951 augusztus 11.

1951 augusztus 20-ával az Államvédelmi Ha
tóság tábornoki és tiszti, főtiszti /törzstiszti/
és leosztott tiszti állománya számára új vállapot
rendszeresítek.
A vállap leírása:
Szögben végződik, kb, 14 cm. hosszú, 6 cm,
széles. Alapszíne: aranysárga, készül kétféle kivi
telben. Arany fémszállal és pamutszállal. A fémszá
las vállap kizárólag a társasági /fésűs/ öltönyön
viselhető. Minden egyéb ruházaton /köpeny, posztó
és nyári pamut/ a selyemszálas vállap viselendő,
A tábornoki vállap kivitelezése változat
lan. Eltérés a vállap méretében mutatkozik a mellé
kelt minta szerint. A főtiszti vállap: a vállap köze
pén végighúzódó kettős, a fegyvernemi szint megjelö
lő sáv, a vállap szélén körül ugyancsak a fegyverne
mi szint megjelölő szegély határozza meg.

A beosztott tiszti vállap: a vállap köze
pén végighúzódó egy, a fegyvernemi szint megjelölő
sáv, a vallap szélén körül ugyancsak a fegyvernemi
szint megjelölő szegély fejezi ki.

Az új vállapokon a rendfokozati jelzésre
csak fémcsillagot lehet használni. A hímzett csillag
használatát megtiltom. Kivételt képez a tábornokok
részére változatlanul rendszeresített hímzett ezüst
csillag,
A csillagok felillesztését a mellékelt áb
rákon feltüntetett módon kell végrehajtani. A csilla
gok méretnagysága az eddigieknek megfelelően válto
zatlan.
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A vállap felillesztése:
Az új vállappal kapcsolatban szabályozom
a vállap felillesztésének módját olyképen, -hogy a
vállap gombon keresztül fűzött zsinór két végét egyen
ként zsakvarrótűvel a zubbonyon áthúzzuk és a zsák
varrótűvel lehúzott két zsinórt belül megkötjük.
Az újmintájú vállapokra fényes aranyozott
gombot rendszeresítek.
Igénylés és ellátás:

A tiszti személyi állományt központi kész
letből az alapruházatnak megfelelően 5 pár vállap
pal látom el, a. nem csapatszolgálatos tiszteknek 4
pár illetményes.
Jelenleg kiutalásra kerül egy pár fém
szálas és egy pár selyemszálas vállap. A fémszálas
csakis társasági ruhán viselhető.

Minden vállappal ellátott tiszt köteles
az ellátottságának megfelelően régi mintájú vállapját az új vállap ellenében leadni, kivételt képez
het egy pár vállap, amelyet legkésőbb az új vállap
átvételétől számított egy héten belül ugyancsak el
kell juttatni az illetékes számadótesthez. A beszol
gáltatott vállapokat a ruházat szolgálatvezetője
gyűjtse be, vegye nyilvántartásba. A bevont vállapok
leadására vonatkozólag külön intézkedem.

Az egységek a vállapokat a következőképpen
vételezik:

Igénylésüket a tiszti létszámnak megfelelő
en, külön feltüntetve a főtiszti /azelőtt törzstiszt
elnevezésű/ létszámot szolgálati jegyen megküldik,
melyet az osztályvezető, vagy csapatparancsnok iga
zol.
Vételezés helye:
VII/2.b-alosztály, Izabella-u.66.II.em.210.

Vételezés ideje:
1. / HŐR. és Belső Karhatalom Htp.Parancs
noksága egy tételben igényeljen 1951.
VIII.15-én.

2. / Az összes vidéki osztályok és a buda
pesti osztály 1951.VIII.16-án.
3. / A VII/4. és X/l. osztályok 1951.VIII.
16-án délután.

ÁBTL - 4.2 - 062/1951.ÁVH.T.biz. /2

- 3 -'
Azok az egységek, melyek a VII/4. osztály
tól vételeznek, kötelesek 18-án 15 óráig a VIII/4.
Gazdasági hivatalától a fent megjelölt módon, szol
gálati jegyen vételezni.
A vállapok kiszállítása csillag nélkül tör
ténik. Mindenki a meglévő csillagjait használja fel
az új vállapra.
Az egyes számadótestek a vállapokat a baj
társak részére legkésőbb 1951. VIII. 18-án 15 óráig
kötelesek kiadni.

1951 augusztus 20-tól az Államvédelmi Ha
tóság tisztjei csak az újmintájú vállapot viselhetik.

PÉTER GÁBOR
államvédelmi altábornagy
az
Államvédelmi Hatóság Vezetője h

Helyességéért:

Piros László sk.
államvédelmi vezérőrnagy.

/SinSándor/

államvédelmi százados.

E/320.
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alhadnagy.

hadnagy.

főhadnagy.
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Százados.

Őrnagy.

Alezredes.

Ezredes.
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Vezérőrnagy.

Altábornagy.

Vezérezredes.
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