
 
A magyar népköztársaság minisztertanácsának 

4.353/1949. (268) M. T. számú rendelete 

Államvédelmi Hatóság szervezése tárgyában. 
(Közigazgatási rendszám: 5.000.) 

 
1. §. 

 
(1) A Belügyminisztérium Államvédelmi Hatóságából és a Honvéd Határőrségből 

önálló szerv alakul. A szerv elnevezése: „Államvédelmi Hatóság” (Á. V. H.) 

(2) Az Államvédelmi Hatóság a minisztertanács alá tartozik. A minisztertanács a 
főfelügyelet jogát a minisztertanács egy tagján keresztül gyakorolja. 

 
2. §. 

 
Az 1. §-ban foglaltak következtében a Belügyminisztérium Államvédelmi Hatóságát 

a Belügyminisztérium szervezetétől, a Honvéd Határőrséget pedig a Honvédelmi minisz-
térium szervezetétől el kell választani. 

 
3. §. 

 
Az Államvédelmi Hatóság felderíti a dolgozó nép ellenségeit, védi és biztosítja a 

népi demokrácia állami, gazdasági és társadalmi rendjét. 
 

4. §. 
 

(1) Az Államvédelmi Hatóságot és az alája rendelt szerveket az Államvédelmi Ha-
tóság vezetője vezeti.  

(2) Az Államvédelmi Hatóság vezetőjét a minisztertanács előterjesztésére a Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsa nevezi ki és menti fel. 

 
5. §. 

 
(1) Az Államvédelmi Hatóság beosztottait alezredestől felfelé a főfelügyelettel 

megbízott miniszternek a minisztertanács útján tett előterjesztésére a Népköztársaság El-
nöki Tanácsa nevezi ki. Az Államvédelmi Hatóság többi beosztottait alezredesig bezáró-
lag az Államvédelmi Hatóság vezetője nevezi ki.   

(2) Az Államvédelmi Hatóság beosztottai a honvédség beosztottaival azonos rend-
fokozati megjelöléseket viselnek. A beosztottak rendfokozati megjelölése előtt az „állam-
védelmi” szót kell használni.  

(3) Az Államvédelmi Hatóság állománya hivatásos és sorozott beosztottakból áll. A 
tisztek és tiszthelyettesek valamennyien, a tisztesek pedig részben, a hivatásos állomány-
hoz tartoznak. A határőrségi részleg őrszemélyzetének legénysége sorozás útján kerül ál-
lományba. A besorozott legénység szolgálati időtartama 3 (három) év. A szolgálati idő 
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elteltével a legénység tagjai továbbszolgálásukat kérelmezhetik. A továbbszolgálás, illetve 
a hivatásos állományba való átvétel kérdésében az Államvédelmi Hatóság vezetője dönt. 

(4) Az Államvédelmi Hatóság beosztottai egyenruha viselésére kötelezettek.  

(5) Az Államvédelmi Hatóság egyenruházatának, rangjelzésének rendszere a hon-
védségével azonos. Az Államvédelmi Hatóság alakulatainál megkülönböztető jelzéseket 
kell használni:  

a) a belső karhatalmi alakulatoknál a tányérsapkán körbefutó kék szalagot és kék 
színű váll-lapot. 

b) a határőrségnél a tányérsapkán körbefutó zöld szalagot és zöld váll-lapot. 

(6) Az Államvédelmi Hatóság hivatásos beosztottai a Belügyminisztérium Állam-
védelmi Hatóságánál eddig rendszeresített illetményt kapják. A sorozott legénység a Hon-
véd Határőrség sorozott legénységénél eddig rendszeresített illetményt kapja. 

 
6. §. 

 
Az Államvédelmi Hatóságnak, mint főhatóságnak költségvetését az állami költség-

vetésben önálló fejezetként kell felvenni. 

(1) A jelen rendelettel ellentétes rendelkezések hatályukat vesztik.  

(2) Jelen rendelet végrehajtásáról a belügyminiszter a honvédelmi miniszterrel 
egyetértésben gondoskodik.   

(3) Jelen rendelet 1950. évi január hó 1. napján lép hatályba.  

Budapest, 1949. évi december hó 28-án. 

  Dobi István s. k. 
  a minisztertanács elnöke 


