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1. Legénységi és tiszthelyettesi vállapok és 
rendfokozati jelzések kiadása.
VII. főo. 104-1890.

Az Államvédelmi Hatóság állományában 
szolgálatot teljesítő egyenruházott legénység, 
tiszthelyettes, valamint a tiszti iskolára beren
delt elvtársak részére az áv. őr-től az áv. ftőrm- 
ig a mellékelt minta szerinti vállap rangjelzés 
viselését rendelem el:

1. Az új rendfokozati jelzésekre való átté
rést április hó 30-ig minden egységnél be kell 
fejezni. A jelezett határidő után a jelenlegi rend
fokozati jelzésű vállapokat, vállszalagokat vi
selni nem szabad.

2. Az egységek (osztályok) 'használják fel 
és lássák el új rendfokozati jelzéssel a meglévő 
és használatban lévő régi mintájú tiszti és tiszt
helyettesi vállapokat. Tiszti vállapokról a kör- 
zsinort le kell venni és úgy kell a mintának meg
felelően felhasználni.

A melléklet szerinti vállapokat csak akkor 

lehet igényelni, ha régi mintájúak már elfogy
tak. A régi mintájú vállapokat eredeti formájuk
ban kell felhasználni, tehát azokat nem kell csú
csosra alakítani.

A régi vállapokat házilag, vagy a csapat
műhelyekben kell az új rendfokozati jelzéssel el
látni. Amelyik egység szabóműhellyel nem ren
delkezik, ott az elvtársak saját maguk kötele
sek az új rendfokozati jelzésekkel ellátni a meg
lévő vállapjaikat. A vállapok új rendfokozati jel
zéssel való felvarrásából a Hatóság terhére költ
ség nem számítható fel.

3. Az új rendfokozati jelzéshez szükséges 
szalagot a számadótestek a VII/2 Osztálytól 
igényeljék. Az önálló számadótesttel nem ren
delkező szervek kifizető tisztjei az elvtársak ré
szére a szalagot a VII/4 Osztálytól igényeljék. 
Ez alkalommal kell igényelni az esetleg szüksé
ges vállapokat is. Az igénylésekből pontosan 
tűnjön ki, hogy mire van szükség.

Az egyes rendfokozathoz szükséges szalag 
anyag hányadot az alábbiakban állapítom meg:

Láttam:

sor. őrv. 7 cm hosszú 1 cm. széles aranysárga pamutszalag
sor. tiz. 14 n n w ff

sor. szkv. 21 n n n n » ff

tsz. tiz. 17.5 n » if

tsz. szkv. 26 n n » ff

tsz. sor. őrm. 8.7 n n » » ff

tsz. sor. tőrm. 8.7 n n » V ff

9.5 » » 11

tsz. ftőrm. 8.7 n n » 11

16.5 n V ff

Ht. ti. tanf. 12 n 11 ii arany paszomány

A fenti kiszabatok egy-egy darabra vonat
koznak, tehát a két párhoz a kiszabat négysze
resét kell igényelni.

A Hatóság Vezetője rendeletéből:
Gajda Marcell áv. alez. s. k. 

főosztályvezető.

Sin szds.
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Vállszalagon:
a. Államvédelmi őr és határőr.
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b. Őrvezető.

c. Sortizedes.
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d. Sorszakaszvezető.
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Vállapon:
a. Továbbszolgáló tizedes.

b. Továbbszolgáló szakaszvezető.
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c. Továbbszolgáló és sorőrmester.

d. Továbbszolgáló és sortörzsőrmester.

e. Továbbszolgáló főtörzsőrmester.



- 4 -

Tanfolyam hallgatói részére jelzések:
1. Tartalékos tiszti tanfolyamra berendeltek tanfolyam jelzése vállszalagon.

i

A vállszalag színe az ÁVH. színnek megfelelő (ÁVH. belsőőrség kék, ÁVH. Hőr. zöld) 
0’6 cm arany paszomány.
A vállszalag sárga selyemzsinorral van körülvéve.

2. Ht. tisztképző tanfolyamra berendeltek tanfolyam jelzése vállszalagon.

A vállszalag színe az ÁVH. színnek megfelelő (ÁVH. bel- 
sőőrség kék, ÁVH. Hőr. zöld)
1 cm széles arany paszomány.
A vállszalag sárga selyemzsinorral van körülvéve.

3. Átképzés jellegű tiszthelyettes-képző fegyvernemi és szaktanfolyamok 
(iskolák) jelzése vállszalagon.

A vállszalag színe az ÁVH. színnek megfelelő (ÁVH. bel
sőőrség kék, ÁVH. Hőr. zöld)
1 cm széles mintázott aranysárga pamutszalag.
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