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Budapest, 1953. február 17-én,

Tárgy: A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa határozatának 
ismertetése a Magyar Néphadsereg hivatásos tisztjei elő
léptetésének szabályozásáról.

Az Államvédelmi Hatóság tisztjei előléptetésének szabá
lyozása .

A. Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa 1953. évi 
január hó 26-án kelt 36/A/4/1953. számú határozata 
a következőket tartalmazza:

”A Néphadsereg szervezési időszaka megkövetelte, 
hogy a népi demokráciához hű tisztek bátran és gyor
san lépjenek elő, hogy beállíthatok legyenek maga
sabb beosztásokba.

Ennek megfelelően a Magyar Néphadsereg hivatásos 
tisztjeinek az egyes rendfokozatokban jelenleg az 
alábbi szolgálati idő eltöltése van előírva:

alhadnagyi rendfokozatban 1 év
hadnagyi rendfokozatban  2 év
főhadnagyi rendfokozatban  2 év
századosi rendfokozatban 2 év
őrnagyi rendfokozatban 3 év
alezredesi rendfokozatban 4 év

A Néphadsereg jelenlegi fejlődési szakaszában a rö
vid szolgálati idő eltöltése egyes rendfokozatokban 
nem erősiti, hanem gyengíti a rendfokozatok tekin
télyét. A tapasztalat azt mutatja, hogy a könnyen 
kapott magasabb rendfokozatot tisztjeink nem eléggé 
becsülik meg.

Ezért szükséges az egyes rendfokozatokban eltöltendő 
szolgálati idő felemelése.
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A fentiek alapján a Magyar Népköztársaság Minisz
tertanácsa az alábbi határozatot hozza:

1. A Magyar Néphadseregben jelenleg érvényben lé
vő egyes hivatásos tiszti rendfokozatokban el
töltendő szolgálati időt megváltoztatja és 1953. 
február 15-től

alhadnagyi rendfokozatban 2 év
hadnagyi rendfokozatban 3 év
főhadnagyi rendfokozatban 3 év
századosi rendfokozatban 3 év
őrnagyi rendfokozatban 3 év
alezredesi rendfokozatban 4 évben

állapítja meg.

Továbbá utasítja a Honvédelmi Minisztert, hogy 
e határozatot 1953. február 15-ig hajtsa végre,

2. A Honvédelmi Miniszter a harci és politikai ki
képzésben elért egyes kimagasló cselekmények ju
talmazására a továbbiakban is soron kívül léptet
heti elő a Néphadsereg egyes hivatásos tisztjeit.”

Budapest, 1953. évi január hó 26-án.

RÁKOSI MÁTYÁS sk. 
a Magyar Népköztársaság 
Minisztertanács Elnöke.

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa a Nép
hadseregre vonatkozó határozata érvényes az ÁVH. 
valamennyi tisztjére is, Ennek alapján

megparancsolom :

Az V. Főosztály vezetője dolgozza ki a soron kö- 
vetkező tiszti előléptetésekre vonatkozó intéz
kedést és az előléptetési javaslatokhoz szüksé
ges nyomtatványokkal lássa el az ÁVH. központi 
és vidéki szerveit.

PIROS LÁSZLÓ sk. 
államvédelmi vezérőrnagy 

az Államvédelmi Hatóság Vezetője h.

Kapják: Főosztály, osztály, valamint a megyei osztályok vezetői 
és elhárító osztályok,
Határőrség kerületparancsnokok, BKH. önálló zj. parancs
nokok, tiszti és tiszthelyettesi iskola parancsnokok.

V, S.-né/285 péld., 2 lap.
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