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Tárgy: Az Államvédelmi Hatóság beosztottainak összeírása a vá
lasztók névjegyzékének elkészítésével kapcsolatban.

A Minisztertanács 3/1953. MT. sz. rendelete értel
mében 1953. február hó 2-7 között a választókat 
össze kell írni és szavazókörzetenként el kell ké
szíteni a választók névjegyzékét.

Az Államvédelmi Hatóság beosztottainak összeírására 
Vonatkozólag a következőképpen intézkedem:

1./ Az ÁVH. központi és megyei osztályainak beosztotta
it - a polgári személyekkel azonos módon - állandó 
lakhelyükön írják össze.

2. / Az összeírólapokra, a "foglalkozása, állása” c.
rovatba az államvédelmi rendfokozatot beírni nem 
lehet. Helyette "áv. beosztott” megjelölést kell 
írni.

3. / Az összeírás időpontjában állandó lakásuktól ideig
lenesen távol / szolgálati úton, kórházban, üdülő
ben, stb./ tartózkodó elvtársak - ha a lakóhelyü
kön kiadott összeírólap kitöltésére módjuk nincsen
bízzák meg hozzátartozójukat, hogy az összeírólapot 
helyettük töltsék ki, hogy senki se maradjon ki az 
összeírásból.

4. / ÁVH. laktanyaszerű elhelyezésben bentlakó beosztot-
tak összeírását az illetékes osztályok saját hatás
körükben végezzék el. Az erre a célra szükséges ösz- 
szeírólapokat - a pontos darabszám megjelölésével - 
az érintett osztályok vezetői január hó 31-ig írás
ban igényeljék az V/5. osztálytól és egyidejűleg gon
doskodjanak ugyanott a szükséges nyomtatványok és 
eligazítások átvételéről.

A laktanyaszerű elhelyezésben lakó elvtársak össze- 
írólapjaiba és névjegyzékeibe a tanácsok végrehajtó-
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bizottságai, vagy általuk megbízott személyek bete
kinteni nem illetékesek, az összeírásra vonatkozó ada
tok részükre nem adhatók ki.

5. / Felhívom az Államvédelmi Hatóság összes beosztottait:
az összeírólapokat február hó 7-ig töltsék ki és feb
ruár hó 23-28 között győződjenek meg arról, hogy a 
választói névjegyzékben szerepelnek-e, - hogy fontos 
állampolgári kötelességüknek választások alkalmával 
eleget tehessenek.

6. / Fenti parancsomat a teljes személyi állomány előtt
haladéktalanul ismertetni kell.

7. / A Határőrség és a Belső Karhatalom beosztottaira
vonatkozólag külön rendeletben intézkedem.

PIROS LÁSZLÓ sk..
államvédelmi vezérőrnagy

az Államvédelmi Hatóság Vezetője helyett.

Kapják: Főosztály-, osztály és alosztályvezetők, valamint 
a megyei osztályok vezetői.

V.S.-né/500 péld., 2 lap.
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