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ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

014. sz. PARANCSA

Budapest, 1952. március 14-én. 

Tárgy: Szabadságolások szabályozása az ÁVH. Hőr. és BKH. 
szerveinél.

Az államvédelmi őrök, határőrök és tiszthelyettesek 
szabadságolásának és eltávozásának szabályozása érde
kében

megparancsolom:

1./  Szabadság a továbbszolgáló tiszthelyettesek részé
re illetményszerű járandóság. Sor áv. őrök, határ
őrök és sor tiszthelyettesek részére szabadság nem 
jár. Szabadság részükre csak kedvezmény, melyet ma
gatartásukkal és végzett munkájukkal érdemelhetnek 
ki.

a. / Továbbszolgáló tiszthelyettesek szabadságolása:

A továbbszolgáló tiszthelyettesek évi szabad- 
ságkiméretét a tisztekhez hasonló elvek szerint 
kell megállapítani, azzal a kiegészítéssel, 
hogy a 21-25. beosztási illetménycsoportba tar
tozók, valamint a beosztási illetményben nem 
részesülő továbbszolgáló tiszthelyettesek a. 20. 
beosztási illetménycsoportba tartozó tisztekkel 
azonos szabadságkiméretben részesülnek.

Továbbszolgáló tiszthelyettesek részére külföl
di szabadságot, egészségügyi szabadságot, rend
kívüli szabadságot, továbbá a szabadság meghosz- 
szabbítását a tisztekkel azonos módon kell en
gedélyezni .

b. / Sor áv. őrök, határőrök és sor tiszthelyettesek
szabadsagolása:

Sor áv.őrök, határőrök és sor tiszthelyettesek 
kaphatnak:
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a. / Jutalomszabadságot a Szolgálati Szabályzat
Fegyelmi Utasításának 73. pontjában megha
tározott módon. A jutalomból engedélyezett 
szabadság egy kiképzési évben 10. napnál nem 
lehet több.

b. / Egészségügyi szabadságot az Á.V.H. Kórházak,
a Főorvosi Hivatal, s az egység vezető orvo
sok javaslata alapján a csapatparancsnokok 
engedélyezik.

c. / Rendkívüli szabadságot, melyet szükségességé
nek megfelelően 2-5 napig terjedő időre a 
csapatparancsnok engedélyez. /: Határőrségnél 
kerületparancsnok, Belső Karhatalomnál zász- 
lóaljparancsnok.:/

Az ilyen szabadságot kizárólag csak rendkívü
li alkalmakkor /: gyermekszületés, szerencsét
lenség, elemi csapás, közeli hozzátartozó ha
lálesete, stb.:/ lehet engedélyezni, A rend
kívüli esemény megtörténtét a szabadságoltnak 
- szabadságáról történt bevonulása után - 
igazolnia kell.

Amennyiben 2-5 napos szabadság engedélyezése 
nem indokolt, úgy a parancsnok 36. óráig ter
jedő időre eltávozást engedélyezhet.

A harmadéves sor tiszthelyettesek a jutalom
szabadság évi kiméretén felül még 12. nap sza
badságot kaphatnak. Ebből 6. napot a téli, 6. 
napot a nyári időszakban lehet engedélyezni.

Szabadságra egy időben a legénységnek legfel
jebb 5 engedhető.

Az eltávozáson lévők száma a Határőrség és 
Belső Karhatalom őrsein /:objektumain:/ 5 %- 
nál nem lehet több és csak a szabadnapos le
génységnek engedélyezhető.

Hőr. kerületeknél, zászlóaljnál, Belső Karha
talom zászlóaljnál eltávozás engedélyezhető 
legfeljebb a „legénység 15 %-ának, Budapest-i 
Hőr. és Belső Karhatalmi alakulatoknál legfel
jebb a legénység 20 %-ának.

A szabadságolások és eltávozások a kiképzés 
menetét, valamint a szolgálat maradéktalan el
látását nem gátolhatják és mindig figyelembe 
kell venni a csapat előtt álló feladatokat.
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2. / A szabadságolt áv. őrök,határőrök és tiszt
helyettesek szabadságolási igazolvánnyal való 
ellátását, az engedélyezett szabadság előjegy
zését, valamint az engedélyezett szabadság i- 
deje alatt a jelentkezés teljesítését 065/1951. 
Á.V.H. T. biz. számú rendeletem IV. fejezetének 
e./ pontjában foglaltak szerint kell végrehaj
tani .

3. / Az elhelyezési körletnek 36. órán belüli idő
re történő elhagyása: eltávozás.

Az eddigi kimaradás és kimenő fogalmát megszün
tetem.

A katonai szolgálatuk első három hónapját tel
jesítő áv.őrök, határőrök, elhelyezési körle
tüket egyedül nem hagyhatják el. Bevonulásuk
tól számított egy hónap után a csapatparancs- 
nokok engedélyével csoportosan, tiszt vezeté
sével elhagyhatják az elhelyezési körletet. 
/: Mozi, színház látogatás végett, stb. :/

A katonai szolgálati idő első három hónapja 
után eltávozást kaphat minden olyan tényleges 
áv. őr, határőr, aki a katonai és politikai 
ismeretek elsajátításában elvtársainak jó pél
dát mutat.

Az eltávozás lehet:

a. / Az állomáshelyt területének elhagyására jo
gosító,

b. / csak az állomáshely területén belüli tartóz
kodásra jogosító eltávozás.

Engedélyezhető:

a. / Az állomáshely területének elhagyására jo
gosító eltávozás a munkaszünet előtti na
pon 14.00 órától a munkaszüneti napot kö
vető napon 02.00 óráig.

b. / Csak az állomáshely területén belüli tar
tózkodásra jogosító eltávozás a munkaszü
net előtti napi foglalkozás befejezésétől 
- a munkaszüneti nap végéig. /: 24.00 órá
ig. :/
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/: Az a./, b./ pont nem vonatkozik a Határőr
ség és Belső Karhatalom őrseire, ahol munkaszü
neti napok nincsennek.:/

Az eltávozások lejártát mindig úgy kell megállapí- 
tani, hogy az eltávozásra bocsájtott szolgálatba 
lépése előtt 4. órával már a körletében legyen.

Az eltávozás engedélyezésével kapcsolatosan egyebek
ben a Szolgálati Szabályzat Belszolgálati Utasítá
sának 219-222. pontjában foglaltak szerint kell el
járni .

 Péter Gábor sk.
Helyességéért:   államvédelmi altábornagy

 az Államvédelmi Hatóság Vezetője.
/Sin Sándor/

államvedelmi százados 

N.J./99.
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