HAYEK PÁL
1916. FEBRUÁR 10. SZIGLIGET – 1962. ÁPRILIS 25.
ANYJA NEVE: KARL ELVIRA
APJA NEVE: HAYEK ENGELBERT

RENDFOKOZATOK
tartalékos zászlós

1941

hadnagy

1944

főhadnagy

1949

százados

1951

őrnagy

1954

alezredes

1958

POLGÁRI ISKOLÁK, VÉGZETTSÉG
4 elemi

1922–1926

8 gimnázium

1926–1934

POLITIKAI ISKOLÁK
Petőfi Politikai Tisztképző Intézet haladó szeminárium

1949-től

Középfokú politikai iskola

1951

MUNKAHELYEK
Tényleges katonai szolgálat

1939–1941

Hadifogság, Szovjetunió

1945. április 2.–1947. október 13.

N. a.

alkalmi munkás

1948. február–1948. november 25.

KATONAI ISKOLÁK, VÉGZETTSÉG
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (ZMKA)

n. a.

Katonai szakképzettsége

hadtápfőnök

KATONAI SZOLGÁLAT, BEOSZTÁSOK
ZMKA

hadtápfőnök

1957. március 29.–1958. október 8.

ZMKA Anyagi és Technikai Bázis

az akadémia parancsnokának
anyagi helyettese

1958. október 9.–1962. április 24.

Nyugállományba helyezve

1

n. a.

PÁRTTAGSÁG
MKP

1947

MDP

1948

MSZMP

1956. november

KITÜNTETÉSEK
Szolgálati Érdemérem

1955

Haza Szolgálatáért Emlékérem ezüst fokozata

1956

Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem

n. a.

Haza Szolgálatáért Emlékérem arany fokozata

1957

Szolgálati Érdemérem (10 éves)

1959

KARHATALMI SZOLGÁLAT, BEOSZTÁS
3. (budai) karhatalmi ezred

hadtápfőnök

1956. november 12.–1957. május 5.

KIEGÉSZÍTÉSEK
A forradalom alatti tevékenysége az 1958-as minősítési lapja szerint:
„1956. október 23–24-én a Sztálin Akadémiáról kivezényelt csoporttal együtt a Rádiót védelmezte. Nov. 4-ig a Sztálin Akadémia ellátását
biztosította. Nov. 7-én újra jelentkezett az akadémián, és részt vett a 2. forradalmi ezred megszervezésében, és 1957. májusig ott teljesített
szolgálatot. A karh. szolgálat alatt nem csak mint htp. [hadtáp] főnök, hanem géppisztollyal a kezében helyt állt.”

Karhatalmi beosztása a tiszti szolgálati adatlapja szerint:
„1956. nov. 12.–1957. máj. 5. Budai karhatalmi ezred”

Önéletrajzában:
„Statisztikai kérdőív (1957): Petőfi Akadémia tisztjeiből (148 fő) alakult egységgel védtem a rádiót az ellenforradalmárok ellen, majd utána 24én de. az esztergomi páncélosokkal a Margit-híd pesti hídfőjénél fegyveres ellenforradalmárokat gyűjtöttem össze, és a Belügyminisztériumba
kísértem őket.”

Kitüntetési javaslata szerint:
„Részt vett a rádió védelménél. Majd az ellenforradalmi időszakban biztosította az akadémia személyi állományának és családjuk részére
a szükséges élelmet. Az ellenforradalom időszaka alatt több ízben (amikor veszélyes volt honvédségi kocsinak közlekedni az útvonalon) ő
maga is fegyverrel a kezében mint kocsikísérő részt vett az élelmezési és felszerelési anyagok beszállításában. Az ezred megalakulása óta
mint az ezred hadtápfőnöke munkáját igen becsületesen, nagy szorgalommal, kiválóan látta el. Igen nagy része volt abban, hogy úgy az ezred
épületeit a tél folyamán fűteni lehessen, valamint a családtagok ellátásáról is gondoskodott. Az akadémia hadtáp kiképzési és egyéb anyagainak
összegyűjtésében nagy munkát végzett.”
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