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Sorszám: 09
SZIGORÚAN TITKOS! 
CSAK VEZETŐK RÉSZÉRE!

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

024.sz. PARANCSA.

Budapest, 1953. évi május hó 12-én.

Tárgy: Kormánykitüntetés adományozása szolgálatukat kiválóan ellá
tó harcosoknak.

E hó folyamán a titóisták egyrészt azzal a céllal, 
hogy megzavarják a nemzetközi munkásosztály nagy ünnepét, más
részt, hogy a közeljövőben lezajló országgyűlési képviselővá
lasztások előtt kártevő munkát végezzenek, fokozták provoká
cióikat és több ügynök átdobását kísérelték meg.

Az ÁVH Határőrség alakulatainak egyes harcosai a 
titóista provokátorokkal szemben példaadó, hősies magatartást 
tanúsítottak, míg mások; szolgálatuk kiváló ellátásával, bá
tor és határozott magatartásukkal, megfontolt intézkedéseik
kel több veszedelmes ügynököt fogtak el, tettek ártalmatlan
ná.

Ezek a kiváló harcosok példás szolgálatteljesítésük- 
kel, bátor magatartásukkal bebizonyították, hogy éberen ör
ködnek államhatárunk sérthetetlensége felett, gyűlölik az 
ellenséget és életüket sem kímélve megvédik államhatárunkat 
az ellenség minden mesterkedésével szemben.

Népköztársaságunk Elnöki Tanácsa az ügynökök elfo
gásában és a szolgálatuk kiváló ellátásában kitűnt elvtár
sakat kormánykitüntetésben részesítette. Így:

Hartmann Mihály /1951. Etlinger Teréz/ 
áv.őrvezető járőrparancsnokot /5.ker,11.őrs./

Hencz Lajos /1951. Molnár Erzsébet/ áv.hőr. 
járőrparancsnokot /5.ker.25.őrs./

"KIVÁLÓ SZOLGÁLATÉRT ÉRDEMÉREM"-mel

tüntette ki.
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A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a titóista provo
kátorokkal szemben tanúsított bátor, példamutató magatartásá
ért :

Vida  Barna /1950. Pongor Emília./ áv.hőr. jár
őrparancsnokot /5.ker.14.őrs/

"KIVÁLÓ SZOLGÁLATÉRT ÉRDEMÉREM”-mel

tüntette ki.

Sebestyén Imre /1929. Kovács Rozália/ 
áv.hőr. járőrparancsnokot

államvédelmi tizedessé

léptetem elő.

A szolgálatukat kiválóan ellátó alant felsorolt 
elvtársakat megjutalmazom:

Hartmann Mihály áv.őrv. járőrparancsnokot 
és járőrtársát

Vorst  József áv.hőr.-t,
Hencz Lajos áv.hőr. járőrparancsnokot és jár

őrtársát
Neiperger Ferenc áv.hőr. -t,
Sebestyén Imre áv.tiz. járőrparancsnokot 

és járőrtársát
Cili Károly áv.hőr.-t
500 - 500 Forint pénzjutalomban

részesítem,
Strély Árpád áv.hőr.-t /3.ker.14.őrs/

kerékpárral
jutalmazom meg.

A szolgálatukat kiválóan és éberen ellátó, az el
lenség előtt bátor magatartást tanúsító, fegyverüket mesteri
en kezelő elvtársakat az ÁVH Határőrség egész személyi állo
mánya elé példaképül állítom.

Jelen parancsomat az ÁVH Határőrség egész személyi 
állománya előtt kötelékrendezésen kell kihirdetni.

PIROS LÁSZLÓ sk. 
államvédelmi vezérőrnagy 

az Államvédelmi Hatóság h. Vezetője

Kapják: Határőrség ker., zlj., önálló alakulatok pk.-ai,
HŐR Pkság oszt.vezetői, főosztályvezetők.

Gy/82 példányban, 2 oldalon.
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