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A nyomozói munkakörbe kerülő beosztottak jelenleg
"államvédelmi nyomozó" rendfokozatba kerülnek kine
vezésre, ami a legalacsonyabb államvédelmi rendfoko
zatnak felel meg.
A szolgálat érdekében kívánatos, hogy a fokozottabb
politikai és szakmai felkészültséget igénylő, opera
tív nyomozói munkaterületre kerülő beosztottak, ne
a legalacsonyabb államvédelmi rendfokozatban kezdjék
szolgálatukat.

Az operatív munkaterületek jelentősége indokolttá
teszi, hogy a hálózattartói és kihallgatói munkakör
ben tiszti rendfokozatnál; egyéb operatív nyomozói
munkaterületen pedig tiszthelyettesi rendfokozatnál
alacsonyabb rendfokozatban ne teljesítsenek szolgála
tot a Hatóság beosztottai.

Ezért

elrendelem, hogy:

1,/ Az operatív nyomozói munkaterületre kerülő újon
nan felvett beosztottak, 1950 december hó 1-től
kezdődőleg, szolgálatbaállításuk előtt, lehető
ség szerint, rövid tanfolyamon nyerjenek kikép
zést - melynek megszervezése a. személyzeti főosz
tály feladata - és ennek elvégzése után a tan
folyam-hallgatók államvédelmi őrmesteri rendfo
kozatba nyerjenek kinevezést és így kezdjék meg
operatív szolgálatukat.
Azokban az esetekben, amikor az előkészítő tan
folyamra való küldés, a felvétel időpontjában
akadályokba ütközik, a kezdő operatív nyomozói
munkaterületre kerülő beosztottak ugyancsak őr
mesteri rendfokozatba nyerjenek kinevezést, a
személyzeti főosztály pedig utólag gondoskodjék
a tanfolyam elvégzéséről.
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2. / A személyzeti főosztály vezetője a hálózattartói, vagy kihallgatói munkakörbe helyezett tiszt
helyettesi rendfokozatú, operatív beosztottakról,
e munkakörben eltöltött négy hónapi szolgálat
után, részletes minősítést és előléptetési javas
latot kérjen be és annak megfelelő eredménye
alapján, a hálózattartói, illetőleg kihallgatói
beosztásban lévő tiszthelyettesek alhadnagyi rend
fokozatba nyerjenek előléptetést.
3. / Egyidejűleg elrendelem, hogy az ope
ratív nyomozói munkaterületen, jelenleg már szol
gálatot teljesítő, legénységi rendfokozatú be
osztottak - az illetékes osztályvezetők javasla
ta alapján - megfelelő minősítés esetén 1950.
december hó 21-re "soronkívül" őrmesteri rendfo
kozatba lépjenek elő.

4. / Elrendelem továbbá, hogy a kihallgatói és háló
zattartói munkaterületen 1951 január hó 1-én
szolgálatot teljesítő tiszthelyettesi rendfokozatú beosztottak - az illetékes osztályvezetők
javaslata alapján - megfelelő minősítés esetén,
1951 április hó 4-re "soronkívül" alhadnagyi rend
fokozatba lépjenek elő.

Helyességéért:

PÉTER GÁBOR sk.
államvédelmi altábornagy
Államvédelmi Hatóság Vezetője.

/Sin Sándor/
államvédelmi százados

Kapják: Valamennyi főosztály, központi és megyei
osztály vezetője.

E/57 pld.
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Valamennyi főosztály és osztály Vezetőjének!

A Hatóság Vezetője 036/1950. számú Parancsában elrendelte,
hogy azok az operatív nyomozói szolgálatot teljesítő beosz
tottak, akik tiszthelyettesi rendfokozatnál alacsonyabb rend
fokozatban teljesítenek szolgálatot, 1950. december 21-re
- az osztályvezetők javaslata alapján - őrmesteri rendfoko
zatba előléptetendők.
Ennek alapján az érintett osztályok vezetői, készítsenek ja
vaslatot azokra a ténylegesen, operatív nyomozol munkakörben
lévő beosztottaikra vonatkozólag, akik áv.nyomozó, őrvezető,
tizedes, vagy szakaszvezetői rendfokozattal rendelkeznek és
fenti parancs alapján őrmesteri rendfokozatba történő előlép
tetésre számításba jöhetnek.

A javaslat tartalmazza az érintett beosztottak nevét, rendfo
kozatát, beosztási helyét, munkakörének megjelölését, az ÁVH.
kötelékébe történt kinevezésének időpontját, utolsó előlépte
tésének idejét, végül a javaslat záradékául az osztályvezető
véleményezését arra vonatkozólag, hogy a névsorban szereplő
beosztottak őrmesterré történő előléptetésre alkalmasak-e.
A javaslatokat legkésőbb december hó 12.-én déli 12 óráig az
V. főosztály vezetőjének cimére kell megküldeni.

Budapest.1950.évi december hó 6.-án.

A Hatóság Vezetője rendeletéből:

Helyességéért:

Lakatos Dezső s.k.
államvédelmi ezredes
főosztályvezető

/: Gervai Tibor :/
államvédelmi százados
G/ K/57
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