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SZIGORÚAN TITKOS! 
CSAK VEZETŐK RÉSZÉRE!

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

022. sz. PARANCSA.

Budapest, 1953. április 23-án. 

Tárgy: Állományparancsok kiadásának szabályozása.

Az Állományparancsok kiadását 1953. május hó 1-től 
kezdődőleg az alábbiak szerint szabályozom:

1./  A jövőben a személyi állományra vonatkozó intéz
kedések közlésére 2 féle Állományparancsot rend
szeresítek:

a. / AZ ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJÉNEK ÁLLOMÁNY
PARANCSA .

Ebben kell közölni az alábbi intézkedéseket:

tisztek felvétele és elbocsátása,
tiszti rendfokozatba előléptetés,
vezetők megbízása és leváltása, / alosztály
vezetőktől felfelé /
tisztek áthelyezése és vezénylése egyik fő
osztálytól, megyei osztálytól, vagy önálló 
osztálytól a másikhoz;

Tisztekre és tiszthelyettesekre vonatkozólag: 
kitüntetések, 
lefokozások,
ÁVH. Vezetői dicséretek, jutalmak,
ÁVH. Vezetői fenyítések.

b. / AZ ÁVH. SZEMÉLYZETI FŐOSZTÁLY VEZETŐJÉNEK
ÁLLOMÁNYPARANCSA.

Ebben kell közölni az alábbi intézkedéseket:

tiszthelyettesek, polgári és szerződéses al
kalmazottak felvétele és elbocsátása,
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tiszthelyettesi rendfokozatba előléptetés, 
tiszthelyettesek, polgári és szerződéses al
kalmazottak áthelyezése és vezénylése egyik 
főosztálytól, megyei osztálytól, vagy Önálló 
osztálytól a másikhoz;

Tisztekre, tiszthelyettesekre, polgári és szer
ződéses alkalmazottakra vonatkozólag:

áthelyezések és vezénylések főosztályon belüJ, 
névváltozások,
főosztályvezetői dicséretek, jutalmazások, 
főosztályvezetői fenyítések, 
illetménybesorolások,
illetménynélküli szabadságolások.

2. / Az egyes főosztályok számára mindkét féle Állo
mányparancsnak csak az a része küldhető meg, ame
lyik a főosztály állományára vonatkozik.
Az Állományparancsoknak az egyes főosztályokra 
vonatkozó részeit római számokkal kell megkülön
böztetni .
Kitüntetések, magasabb vezetők megbízása, levál
tása, jelentős ügyben adott dicséretek, jutalma
zások és fenyítések külön Állományparancsban 
közölhetők valamennyi főosztály felé.

3. / A személyi állományra vonatkozó bármilyen intéz
kedés csak akkor terjeszthető fel Állományparancs
ban való közlésre,ha azt az illetékes főosztály 
vezetője jóváhagyta és aláírta.

4. / Az Államvédelmi Hatóság bármely szervétől más ál
lamvédelmi szervhez áthelyezett beosztott csak 
akkor indítható útba új szolgálati helyére, ha 
az áthelyezésre vonatkozó intézkedés Állománypa
rancsban megjelent. Kivételes esetekben, - ha az 
áthelyezés végrehajtása soron kívül szükséges, - 
csakis a Személyzeti Főosztály Vezetőjének írás
beli rendelete alapján hajtható végre az áthelye
zés Állományparancsban való közlés előtt.

PIROS LÁSZLÓ sk. 
áv. vezérőrnagy 

az Államvédelmi Hatóság h. Vezetője.

Kapják: Főosztályvezetők, központi és megyei osztályok vezetői.

V.S.-né/ 100 pld., 2 lap.
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