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082/1951. ÁVH. T. biz. CSAK VEZETŐK RÉSZÉRE!

Tárgy: Statisztikai lapok fel
fektetése az ÁVH. be
osztottakról.

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

85. sz. PARANCSA .
Budapest, 1951 október 15.

Az Államvédelmi Hatóság Személyzeti 
Nyilvántartó Osztályán a rendszeres statiszti
kai munkálatok elvégzéséhez szükséges olyan kar
toték rendszeresítése, amely a mindenkori való
ságos helyzetnek megfelelő adatokat tartalmazza, 
könnyen kezelhető és felhasználásával hű kép 
adható az egyes szervek és az Államvédelmi Ha
tóság egészének összetételéről.

Ezért az ÁVH. valamennyi szervének ve
zetőire és beosztottaira vonatkozólag - a Határ
őrség és Belső Karhatalom állományának kivételé
vel - "Statisztikai lap"-ok felfektetését rende
lem el 1951. október hó 29-ig bezárólag.

A "Statisztikai lap"-ok felfektetését 
fenti határidőre feltétlenül be kell fejezni. A 
"Statisztikai lap"-okat írógéppel kell kitölte
ni. Ezért azok kitöltését a Vezető Bajtársak a 
beosztott gépírók igénybe vételével oldják meg. 
A szolgálati helyüktől távol /: szabadságon, kór
házban, pártiskolán, tanfolyamokon, stb.:/ lévők
nek is fenti határidőre kell kitölteni a "Sta
tisztikai lap"-okat. Ennek végrehajtását a Ve
zető Bajtársak saját hatáskörükben szervezzék 
meg.

A "Statisztikai lap"-ok rovatainak ki
töltésénél a mellékelt "Eligazítás"-t kell fel
használni.

A kitöltött "Statisztikai lap"-okat 
1951. október hó 29-én reggel 8 órára kell el
juttatni az V/5. osztály vezetőjéhez, a kiadott 
"Eligazítás"-ok valamennyi példányával együtt.

A határidő pontos betartását ellenő
riztetni fogom.
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Az V/5. osztály vezetője szervezze 
meg, hogy a jövőben új felvétel esetén a "Sta
tisztikai lap"-ok kiállítása haladéktalanul 
megtörténjék, valamint gondoskodjék a "Statisz
tikai lap”-okon a változó adatok folyamatos 
átvezetéséről,

PÉTER GÁBOR sk. 
államvédelmi altábornagy 

Helyességéért: az Államvédelmi Hatóság Vezetője.

/Sin Sándor/ 
államvédelmi százados.

N.J./143.

ÁBTL - 4.2 - 082/1951.ÁVH.T.biz. /2



Melléklet a 83.sz. vezetői 
parancshoz.

SZIGORÚAN TITKOS ”V”!

Eligazítás

a "Statisztikai lap"-ok kitöltéséhez.

A 31, 32, 33, 34, 35. pontokat ceruzával kell kitölteni.
A 37 - 75 pontokat írógéppel kell kitölteni.

31. pont név: a jelenlegi vezeték és keresztnevet kell beírni.
32. " Előző, vagy leánykori neve: az előző nevet, asszonyok -

nál a leánykori nevet kell beírni.
33. ” Rendfokozat: a jelenlegi rendfokozatot kell beírni.
34. " Beosztási hely: a jelenlegi beosztási helyet /pl.V/1.

osztály/ kell beírni.
35. " Beosztás megnevezése: a jelenlegi beosztásának megneve-

zése - pl. osztályvezető, alosztályvezető, operatív 
beosztott, káderes, gépíró, orvos, stb. -

36. ’’ Beosztási illetmény fok: nem kell kitölteni.
37. " Születési év, hó nap.
38. ” Állampolgársága.
39. ” Nemzetis ege.
40. ” Szülők “neve: az apa vezeték és keresztnevét, az anya

leánykori vezeték és keresztnevét kell beírni. Ha név
változás történt zárójelben az eredeti nevet is fel 
kell tüntetni.

41. " Szülők foglalkozása: külön kell az apa, külön az anya 
foglalkozására választ adni. Az a./ rovatba a felsza
badulás előtt leghuzamosabb időn át űzött foglalkozás 
adatait kell feljegyezni: be kell írni ezzel a foglal
kozásával kapcsolatban munkakörének megjelölését - pl. 
rádióműszerész segéd - és alatta zárójelben fel kell 
tüntetni az alább felsorolt foglalkozási csoportok kö
zül azt, amelyikbe a megjelölt munkaköre tartozott:

Foglalkozási csoportok:

1. / üzemi munkás /pl. gyáriparban, bányá -
szatban, építőiparban,köz
lekedésnél, közűleteknél 
dolgozó munkások/

2. / Kisipari munkás /kisiparosnál dolgozó mun -
kások/

3. / Mezőgazdasági munkás /földmunkások, kubikusok,
állami gazdaságban dolgo
zók, erdei favágók, pászto
rok, stb./
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4./ Szegényparaszt
5./ Középparaszt

6. / Irodai alkalmazott /hivatalokban, üzemekben,
kereskedelemben működő tiszt
viselők, Stb./

7. / Egyéb alkalmazott /kereskedősegéd, portás,
ápoló, altiszt, kiszolgáló 
és takarítószemélyzet és 
minden más alkalmazott, aki 
nem tartozik az előbbi cso
portba./

8. / Értelmiségi /mérnökök, orvosok, gyógy -
szerészek, pedagógusok, jo
gászok, közgazdászok, művé
szek, írók, újságírók, stb./

9. / Kisiparos alkalmazott nélkül.

10. / Kisiparos alkalmazottat tartó.

11. / Kiskereskedő alkalmazott nélkül,

12. / Kiskereskedő alkalmazottat tartó. 

13./ Üzemtulajdonos /10 alkalmazotton felül/.

14. / Volt tiszt /a múltban katona-, rendőr-,
börtönőr-, pénzügyőri-tiszt, 
stb./

15. / Volt tiszthelyettes /a múltban katona-, rendőr-,
börtönőr-, pénzügyőr-tiszt
helyettes, stb./

16. / Kapitalista, kulák.

A b./ rovatban a felszabadulás után időre vonatkozó
lag: az apa, valamint az anya jelenlegi foglalkozását, 
munkakörét kell alapul venni. Ha "a felszabadulás után 
halt meg a szülő, az utolsó foglalkozást, munkakörét 
kell alapul venni. A munkakör és a foglalkozási cso
port bejegyzése ugyanolyan módon történik, mint az 
a./ rovatban.

42. pont Szülők vagyoni helyzete: külön az apánál és külön az 
anyánal: az a./ rovatba a felszabadulás előtt idő
re, a b./ rovatba a felszabadulás utáni időre vonat
kozólag kell beírni a vagyoni helyzetet, - pl. 5 hold 
szőlő, 1 kétszobás családi ház, lakatosműhely, rádió
kiskereskedés, stb. -
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43. pont Származása: nem kell kitölteni.

44. ” Foglalkozásai és munkahelyei: az a./ rovattan a fel
szabadulás előtt leghuzamosabb időn át űzött foglal
kozást kell alapul vennie A munkakör és a foglalkozá
si csoport bejegyzése ugyanolyan módon történik, mint 
a szülők foglalkozására vonatkozó 41. pontnál. Külön 
fel kell tüntetni annak a munkahelynek a megjelölését, 
ahol a felszabadulás előtt leghuzamosabb időn át dol
gozott. - pl. vasesztergályos segéd, nagyüzemi munkás. 
MÁVAG-ban, Budapest: vagy asztalossegéd, kisipari mun
kás, Kovács György asztalosmesternél Szolnokon.

A b./ rovatban a felszabadulás után leghuzamosabb 
időn át űzött polgári foglalkozást kell feltüntetni. 
A munkakör, foglalkozási csoport és a munkahely be
jegyzése ugyanolyan módon történik, mint az a,/ rovat
ban.

45. ” Szakképzettsége: tanult mesterségét kell beírni - pl.
vasesztergályos-segéd; textiltechnikus, stb.

46. ” Vagyoni helyzete a felszabadulás előtt és felszabadu -
lás után: ugyanúgy kell kitölteni, mint a 42. pontot, 
de saját vagyoni helyzetére vonatkozólag.

47. ” Családi állapota: pl. nős, vagy nőtlen.

48. " Házastárs foglalkozása: az a./ rovatba a felszabadu -
lás előtt leghuzamosabb időn át űzött foglalkozást 
kell beírni. A b./ rovatba a jelenlegi foglalkozást 
kell beírni. A c./ rovatba a házastárs származását 
kell beírni, amelynél a házastárs apjának leghuzamo
sabb időn át űzött foglalkozását kell figyelembevenni.

51. ” Gyermekei nevét, születési évét kell beírni és a szü -
letési helyet.

52. " Hogyan került az Államvédelmi Hatóságra: - pl. üzem -
ből, pártajánlásra, honvédségtől, a rendőrségtől való 
áthelyezés folytán, saját kérelme alapján, stb, -
/

53. " ÁVH. szolgálatának kezdete: azt az évet, hónapot, na -
pot kell feltüntetni, amikor az ÁVH-nál megkezdte szol
gálatát - tehát nem a rendőrségi, vagy honvédségi szol
gálatának kezdetét. -

54. ” Személyi dosszié száma: nem kell kitölteni.

55. " Hozzátartozói közül kik teljesítenek, vagy teljesítet -
tek szolgalatot az ÁVH-n: válasz - pl. Kovács Jánosné 
áv.fhdgy., vagy volt áv.fhdgy.; feleségem.
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56. pont Pártállása: az a./ b./ c./ d./ rovatban.a tagság iga -
zolt kezdeti időpontját kell feltüntetni - pl. MKP. 
tag 1929 február 1-től. Amennyiben a tagságában meg
szakítás volt, pontosan fel kell tüntetni azt az idő
pontot is, hogy meddig volt egyhuzamban tag.

Az e./ f./ és g./ rovatba a megfelelő tagsági könyv 
számát kell bejegyezni.

57. ” Milyen más pártnak volt tagja a felszabadulás előtt
és felszabadulás után: úgy az a./, mint a b./ rovat
-ba csak az 56. pontban már megjelölt pártálláson kí
vül fennállott tagságot kell beírni. - pl. SZDP. 
1938-tól 1948 január hóig, vagy Kisgazdapárti tag 
1945 január hótól 1946 január hóig, stb. -

58. ” Iskolai végzettsége, polgári szaktanfolyamok: az a. /
és b./ rovatba be kell írni azt a dátumot, év, hónap, 
napot, amely idő alatt a tanulmányait folytatta. A 
c./ rovatba az összes elvégzett iskolákat kell beje
gyezni - pl. 6 elemi, 4 polgári, 1 éves kereskedelmi 
szaktanfolyam, stb.- A d./ rovatba a várost, vagy 
községet, ha külföldön végezte iskoláit, az illető or
szág nevét is be kell írni.

59t ” Pártiskolai végzettsége: az a./ és b./ rovatban év,
hónap megjelölésével kell megjelölni, hogy mettől med
dig végezte a pártiskolát. A c./ rovatba be kell írni, 
hogy milyen pártiskolát végzett - pl. 1 hónapos, 5 
hónapos, 1 éves pártiskolát stb. - Fel kell tüntetni 
azt is ebben a rovatban, hogy a pártiskola MKP., 
SZDP., vagy MDP. pártiskola volt-e. - A d./ rovatban 
a város, vagy község nevét kell feltüntetni, ahol a 
pártiskolát elvégezte.

60. ” Végzett ÁVH., katonai, rendőri iskolák, tanfolyamok:
az a./ és b./ rovatban év és hónap megjelölésével fel 
kell tüntetni, hogy mettől meddig végezte az iskolát. 
A c./ rovatba azt kell beírni, hogy milyen iskolát, 
vagy tanfolyamot végzett. - pl. Dzerzsinszkij iskola, 
nyomozótiszti tanfolyam, 1 éves rendőrakadémia, egy 
hónapos katonai elhárító tanfolyam, Kossuth Akadémia, 
stb. - A d./ rovatba a város, vagy község nevét kell 
beírni, ahol az iskolát, vagy tanfolyamot végezte, 
továbbá hogy melyik fegyveres szerv kötelékében - pl. 
ÁVH. Budapest, Honvédség Szeged, stb. -

61. " Nyelvismeret: az a./ pontba be kell jegyezni azokat
az idegen nyelveket, amelyeket beszél, mégpedig a 
tényleges helyzetnek megfelelően: a d./z e./ vagy f./ pont 
melleti sorba be kell írni a szerint, hogy jól, köze- 
pesen, vagy gyengén beszéli-e a nyelvet. A b./ pont- 
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ha kell bejegyezni azokat az idegen nyelveket, ame
lyeket írni is tud a fentiek szerint. A c./ pontba 
be kell jegyezni azokat az idegen nyelveket, amelye
ket olvas, fordít a fentiek szerint.

62. pont felszabadulás előtt volt-e ellene bűnvádi eljárás
folyamatban: az a./ rovatba be kell írni, hogy mi-
lyen büntetést kapott. Amennyiben van róla okmány, 
az ítélet számot is fel kell tüntetni. A b./ rovat
ban egy mondatban röviden az okot megjelölni, amiért 
büntetést kapott. A c./ rovatba év és hónap megjelö
lésével az időpontot kell bejegyezni, amikor a bün
tetést kapta. Amennyiben volt ugyan bűnvádi eljárás 
ellene foganatosítva, de büntetésben nem részesült, 
azt is a felsorolt rovatokba kell bejegyezni.

65. ” Katona volt-e-: úgy az a./, mint a b./ pontba az aláb-
biak szerint kell beírni az eltöltött szolgálati időt; 
A c./ rovatban fel kell tüntetni, hogy sorozott, to
vábbszolgáló, hivatásos, vagy polgári alkalmazott 
volt-e a katonaságnál. A d./ rovatban azt kell fel
tüntetni, hogy mettől meddig teljesített katonai szol
gálatot. Az e./ rovatban a katonai szolgálat ideje 
alatt elért legutolsó rendfokozatot kell feltüntetni. 
Az f./ rovatban azt a szolgálati beosztást kell meg
nevezni, amelyben katonai szolgálati ideje alatt a 
leghuzamosabb időn át működött. A g./ rovatban annak 
az alakulatnak a számát és fegyvernemét kell megje
lölni, amelynél a leghuzamosabb időn át teljesített- 
szolgálatot. - pl. 1. honv. gyalogezred, stb.-

 64. " Rendőr volt-e a felszabadulás előtt, felszabadulás 
után: úgy az a./, mint a b./ pontba az alábbiak sze- 
rint kell beírni a rendőrségnél eltöltött szolgálati 
időt: A c./ rovatban igennel, vagy nemmel kell vála
szolni. A d./ e./ és f./ rovatban hasonlóan kell vá
laszolni, mint a 65. pont azonos rovatainál. A g./ 
rovatban azt a rendőrparancsnokságot, vagy rendőrségi 
szervet kell feltüntetni, ahol leghosszabb, időn át 
teljesített szolgálatot.

65. ” Volt-e külföldön: Úgy az a./, mint a b./ pontban
adott válasznál a c./ rovatban fel kell tüntetni, hogy 
melyik országban és annak melyik városában volt. A 
d./ rovatban, hogy mi célból járt külföldön. - pl. . 
gazdasági ügy lebonyolítása végett, vagy rokoni láto
gatás miatt stb.- Az e./ rovatban pontosan fel kell 
tüntetni, hogy mettől meddig tartózkodott külföldön.

66. ” Hozzátartozói közül kik élnek külföldön; erre a vá-
lasz a. következő lehet: - pl. apai nagyanyám London
ban 1925 óta, vagy testvérbátyám Párizsban 19.47 óta, 
stb.-
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67. pont Szovjet hadseregben teljesített tényleges szolgálat
ra vonatkozó adatokat itt kell kitölteni.

68. ” Partizán szolgálatra vonatkozó adatokat itt kell ki
tölteni .

69. ” Musz. volt-e: ennek a kérdésnek a c./ rovatát üresen
kell hagyni.

70. ” Külföldi kapitalista állam hadseregében szolgált-e:
itt a b./ rovatban külön fel kell tüntetni az orszá
got is és a várost, ahol katonai szolgálatot teljesí
tett.

71- ” Szovjetunió elleni háborúban részt vett-e: az a./ ro -
vatban év, hónap megjelölesevei fel kell tüntetni, 
hogy mettől-meddig teljesített frontszolgálatot, A 
b./ rovatban, hogy milyen frontszakaszon harcolt. - 
pl. Sztálingrádnál, Krím félsziget, stb. - A c./ ro
vatban az alakulatot és annak fegyvernemét kell fel
tüntetni. A d./ rovatban a legutolsó rendfokozatát 
kell feltüntetni. Az e./ rovatba azt kell beirni,hogy 
milyen beosztásban vett részt a Szovjetunió elleni 
háborúban, - pl. szakaszparancsnok, -

72. ” Hadifogságban volt-e a második világháború alatt,
vagy után: az a./ rovatban a Szovjetunióban eltöltött 
fogság idejét kell feltüntetni. A b./ rovatba a kapi
talista államok valamelyikében eltöltött fogságidőt 
kell beírni.- pl. Nyugat-Németország X városában, ame
rikai megszállási övezet-ben. -

73. ” Kormány, katonai, ÁVH. kitüntetések: az a./ rovatban
a kapott kitüntetést és annak fokozatát kell feltün
tetni. - pl. Magyar Népköztársasági Érdemrend I. foko
zata, vagy Magyar Népköztársasági Érdemérem Ezüst Fo
kozata, vagy 48-as Díszérem, stb.- A b./ rovatba a 
kitüntetési okmány számát kell beírni, indoklást nem. 
A c./ d./ és e./ rovatban azt az időpontot kell fel
tüntetni, amikor a kitüntetést kapta. Az f./ rovatot 
üresen kell hagyni.

74. ” Dicséretben részesült: az a./ rovatban azt kell fel
tüntetni, hogy kinek a részéről részesült dicséretben. 
Pl. főosztály, vagy osztályvezetője részéről, stb. 
A b./ rovatban a dicséret indoklását kell feltüntetni 
egy mondatban. A c./ d./ és e./ rovatban a dicséret
ben részesülésnek az időpontját kell feltüntetni. Az 
f./ rovatot üresen kell hagyni.

75. " Előléptetés: az a./ rovat legfelső, sorába a jelenleg
meglévő rendfokozatot kell beírni. Ab./ c,/ d./ ro- 
vatban azt a napot kell megjelölni, amikor jelenlegi 
rendfokozatát kapta. Az e./ pontban az állománypa
rancs számát, vagy az előléptetési okmányon feltünte
tett rendeletszámot kell feltüntetni.
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76. pont Fogyatékba került: nem kell kitölteni.

"A Statisztikai lap" végén a kiállítás pontos idő
pontját kell feltüntetni és az adatok hitelességét 
sajátkezű aláírással kell igazölni.
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