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66. sz. PARANCSA .

Budapest, 1951 augusztus 30-án.

Rendszeresítem az Államvédelmi Hatóság 
tagjai által végzett különös elismerést érdemlő mun
ka jutalmazását.

Az általam adott jutalmazásokon túl a ju
talom engedélyezését Budapesten a Bőosztály, vidé
ken a megyei osztályok vezetőire is kitérjesztem. A 
vezetők ezt a jogukat másra nem ruházhatják át.

Jutalmazásban részesíthetők az ÁVH-nál a 
szolgálat bármely területén lévő beosztottak, de el
sősorban operatív beosztottak - rendfokozatra és be
osztásra való tekintet nélkül, akik különös elisme
rést érdemlő minőségi munkát, átlagon felüli telje
sítményt, az ÁVH. egészét érintő kiemelkedő munkát 
végeznek.

Meg kell jutalmazni azokat, akik a szakmai 
munka, éberség, szervezés, nevelés, anyagi fegyelem, 
takarékosság, újítás területén kimagasló eredménye
ket értek el.

A jutalmazásra tekintetbe jövő személyeket, 
a jutalmazás célját biztosított keretből beszerzett 
ajándéktárgyakkal kell megjutalmazni, /pl. emlék
plakett, töltőtoll, könyv, stb./ Pénzbeli jutalmat 
adni csak kivételes esetben lehet.

Felhívom a jutalmazásra jogosult vezetők 
figyelmét, helyezzenek súlyt arra, hogy a jutalmazás 
ne váljon szokottá, a jutalmazásban részesítettek 
érezzék a jutalmazás jelentőségét. A jutalmazás ser
kentőleg kell, hogy hasson minden beosztottra.
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A jutalmakat házi ünnepségek keretélen 
kell kiosztani, Fokozottan emeli a jutalmazás je
lentőségét, ha a jutalmak kiosztását összekapcsol
juk népünk, a Párt legnagyobb ünnepeivel /április 
4., május 1., augusztus 20., november 7., esküté
tel, újoncbevonulás, stb./.

A jutalmazásra biztositott keretet a kifi
zetőtisztek havonta egyszer az illetményfizetéssel 
együtt igényeljék a létszámnak megfelelően,

A IV, főosztály /Határőrség és Belső Kar
hatalom/ beosztottainak a jutalmazási eljárását a 
Honvédelmi Miniszter bajtárs idevonatkozó rendelete 
szabályozza.

  Péter Gábor sk.

 államvédelmi altábornagy 
Helyességéért: az Államvédelmi Hatóság Vezetője.

/Sin Sándor/ 
államvédelmi százados.

E/210.
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SZIGORÚAN TITKOS "V"!

Csak a jutalmazásra jogosult 
vezetők részére!

Tájékoztató
a 66.sz.parancshoz.

A jutalmazásra jogosult vezetők az alábbi 
összegeket kapják a főosztály- osztály létszámának 
megfelelően fejenként és havonként:

I. főosztályhoz tartozó osztályok opera
tív beosztottai 5.-- Ft.

nem operatív beosztottak 3.-”

II. főosztályhoz tartozó osztályok opera
tív beosztottai 5.- Ft.

nem operatív beosztottak 3.- ”

III. főosztály, IIl/1. osztály beosztottai
5.- Ft.

III/2. osztály beosztottai
4. - ”

IIl/3. osztály beosztottai
30-

V. főosztálynál az V/1, V/2, V/3. osztály 
beosztottai 5.- Ft.

- a főosztály - többi osztály beosztottai 
3.- Ft.

VI. főosztálynál a Vl/1. osztály beosz
tottai 5.- Ft.

Vl/2. osztály beosztottai
2.50 ”

VII. főosztály valamennyi beosztottja
2,50 Ft.

X/1. osztály operatív beosztottai
5. - Ft.
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Csapatszolgálatot ellátók 2.50 Ft.

X/2. osztály beosztottai 4.- ”

X/3. osztály beosztottai 5.- ”

ÁVH. Pártbizottság, Ellenőrzési Osztály,
ÁVH. Titkárság 4.- Ft.

Hírközpont beosztottai 3.50 ”

Budapesti Osztály, vidéki megyei osztályok 
operatív beosztottai  5.- Ft.

nem operatív beosztottak 2.50 ”

Állami Kézbesítő Szolgálat beosztottai
2.50 Ft.

E/70.
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