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1. / Az Államvédelmi Hatóság kötelékében “államvédelmi
polgári alkalmazott” /röviditve: áv.p.a./ elnevezés
sel új állománycsoportot rendszeresítek. A polgári
alkalmazottak állománycsoportjának megjelölései
"VI. állománycsoport“

a./ A polgári alkalmazottak állománycsoportjába átminősítendő - jelenlegi illetményük
változatlanul hagyása mellett - a Hatóság kö
telékébe tartozó valamennyi takarítónő és
konyhai beosztotta A jövőben a fenti munkakör
be felvételre kerülő új beosztottakat “polgá
ri alkalmazott“-ként kell kinevezni, takarító
nőket és konyhai segéderőket a XV. c. törzsfi
zetési osztályba, a konyhai szakmunkásokat a
XV. a. törzsfizetési osztályba.
b./ Ugyancsak a polgári alkalmazottak állo
mánycsoportjába kell átminősíteni - jelenlegi
illetményük változatlanul hagyása mellett az Államvédelmi Hatósághoz tartozó Gépkocsijavító Vállalat valamennyi beosztottját.

A polgári alkalmazottak egyenruha viselésére nem jo
gosultak.

2. / Az Államvédelmi Hatóság kötelékében az V/1. állomány
csoportot és ezzel egyidejűleg a “műszaki segédtiszt”,
továbbá a “szakaltiszti” rendfokozatú elnevezéseket
megszüntetem.

a./ A műszaki segédtiszteket, valamint a szak
altiszteket - a takarítónők, konyhai beosztot
tak és Gépkocsijavító Vállalat beosztottjai,
valamint ab./ pontban felsoroltak kivételé
vel - jelenlegi törzsfizetési osztályuknak
megfelelő katonai rendfokozatban, az alábbi
állománycsoportokba kell átminősíteni:
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- 2 operatív technikai beosztottakat: IV/1. állo
mánycsoportba, gépkocsivezetőket: IV/3. állómánycsoportba, ipari szakmunkásokat /lakatos,
asztalos, stb./: IV/4. állománycsoportba.
Rendfokozat szempontjából:
XV.a. fiz.o.
=
áv. szkv,
XlV.fiz.o.
=
áv. örm.
XIII.fiz.o.
=
áv. törm.
XII.fiz.o.
=
áv. főtörm.
XI. fiz.o.
=
áv. alhdgy.
A jövőben hivatásos állományba felvételre ke
rülő gépkocsivezetőket a IV/5. állománycso
portba, ipari szakmunkásokat a IV/4, állomány
csoportba, államvédelmi szakaszvezetői rend
fokozatba kell kinevezni. Indokolt esetekben
ennél magasabb kezdő rendfokozatba is kinevezhetők,

A IV/1., IV/3., és IV/4. állománycsoportba
tartozó beosztottak egyenruha viselésére köte
lezettek. Az egyenruha viselése alól az ille
tékes osztályvezető - a szolgálat természetéi
tői függően - időlegesen felmentést adhat,
b./ A férfi műszaki segédtisztek és szakaltisz
tek közül az altiszti beosztásban lévőket amennyiben nem az üzemi konyhán, vagy a Gépkocsijavító Vállalat kötelékében teljesítenek
szolgálatot - az V/2. /altiszti/ állománycso
portba kell átminősíteni, jelenlegi törzsfi
zetési osztályuk változatlanul hagyása mellett.
3./ A fenti rendelet alapján szükséges átminősítéseket
1951 február 15-28 között kell végrehajtani. Utasí
tom a VII, főosztály vezetőjét jelen parancsom anya
gi vonatkozásainak végrehajtására.
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