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a belügyminiszteri paranccsal kiadott
Kitüntetési és Elismerési Szabályzat módosításáról és

kiegészítéséről

Budapest, 1981. évi június hó 10-én.

Az Elnöki Tanács kitüntetési alapszabályának és adományozá
si szabályzatának kiegészítéséről szóló 9 1979. számú határoza
ta a Fegyverbarátságért Érdemérem  kitüntetés alapításáról szóló 
1010/1979. (IV. 27.) MT számú határozat; valam int az ifjúsági 
és úttörőmozgalomban k ife jte tt tevékenységért adományozható 
elismerésekről szóló 58-1978/23. (XII. 7.) számú KISZ KB In
téző Bizottsági határozat belügyi végrehajtására, továbbá a szo
cialista versenymozgalom résztvevőinek és a „Kiváló Újító" ki
tüntetésben részesítettek elismerésére és az elismerésre vonat
kozó általános szabályok együttes alkalmazása érdekében

m e g p a r a n c s o l o m  :

1. A 7/1978. számú belügym iniszteri paranccsal kiadott K itün
tetési és Elismerési Szabályzat (a továbbiakban: Szabály
zat) a következő 3/A. ponttal egészül ki:

„3/A. A szocialista m unkaverseny résztvevőinek a m unka
versenyben elért sikereik elismerésére külön rendelkezé-
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sekben m eghatározott kitüntetések és elismerések adomá
nyozhatok.”

2. A Szabályzat a következő 9/A. ponttal egészül ki:

,,9/A. A Fegyverbarátságért Érdemérem  a Varsói Szerződés 
tagállamai és a baráti országok fegyveres erői és fegyveres 
testü letei, illetőleg a m agyar fegyveres erők és fegyveres 
testületek tagjai közötti együttm űködés fejlesztése, a fegy
verbarátság elmélyítése érdekében k ife jte tt eredm ényes te
vékenység elismeréséül a külön jogszabályban m eghatáro
zott feltételek szerint adományozható.
A kitüntetésnek arany, ezüst és bronz fokozata van”.

3. A Szabályzat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:

,,13. A szolgálati évek és repült órák után  járó k itün teté
sek odaítélésénél a polgári állományból hivatásos állom ány
ba kinevezettek esetében a BM állományában (munkavi
szonyban) ténylegesen eltöltött időt kell figyelembe venni.”

4. A Szabályzat 24. pontja hatályát veszti, helyébe a követ
kező rendelkezés lép:
,,24. Az Aranytőr, Aranygyűrű, A ranyóra adományozásával 
oklevél jár. A nyugdíj alapjául szolgáló illetm ényátlagba az 
Aranytőr, Aranygyűrű, A ranyóra értéke nem számítható 
be.”

5. A Szabályzat 26. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„26. A KISZ KB illetve a M agyar Úttörő Szövetség Or
szágos Elnöksége által adományozható kitüntetésekhez a 
következő pénzjutalom  jár:
— személyeknek:
KISZ Érdemérem 3000 Ft
Ifjúságért Érdemérem 3000 Ft
Ságvári Endre Érem 3000 Ft 
Kiváló Ifjúsági Vezető Érem 1500 Ft
Aranykoszorús KISZ Jelvény 1000 Ft
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KISZ Dicsérő O klevél 500  Ft
G yerm ekekért Érdem érem  3000  Ft
Úttörővezető Érdemérem  3000  Ft
Kiváló Úttörővezető 1500  Ft
Kiváló Ifjúvezetői M unkáért 1500  F t
M agyar Úttörő Szövetség Országos
Elnöksége Dicsérő Oklevele 500 F t”

6. A Szabályzat a következő 27/A. ponttal egészül ki:

,,27/A. A „Kiváló Újító” kitüntetéshez a következő pénz
jutalom  jár:
— arany fokozat 2500 Ft
— ezüst fokozat 2000 Ft
— bronz fokozat 1500 F t

7. A Szabályzat a következő 27/B. ponttal egészül ki:

„27/B. A hivatásos, a kinevezett és szerződéses polgári ál
lománynak a Belügym inisztérium ban végzett eredm ényes 
m unkájuk elismerésével nyugállományba, illetőleg nyug
díjba helyezett tagjai részére „Em léklap”-ot kell adomá
nyozni.

Az „Em léklap” átadását más elismerések adományozása 
nem érin ti.”

8. A Szabályzat a következő 27/C. ponttal egészül ki:

„27/C. A nyugdíjas BM dolgozók fokozottabb megbecsülé
sére — különös tekintettel azokra akik példam utató maga
tartást tanúsítanak és a lakóhelyi párt- és társadalm i m un
kából aktívan kiveszik részüket — a párt és szakmai ve
zetők nagyobb gondot fordítsanak.

A nyugdíjast a 60. és a 70. születésnapja alkalmából volt 
parancsnoka személyesen vagy levélben köszöntse.

A kinevezésre jogosult parancsnok — az illetékes párt
szervvel egyetértésben — egyéni elbírálás alapján a nyug
díjas elnöki tanácsi, m iniszteri kitüntetésben, illetve dicsé
retben és jutalom ban való részesítését is kezdem ényezheti.”
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9. A Szabályzat 33/b. alpontja a következő felsorolással egé
szül ki:

„33/b. budapesti rendőr-főkapitány”

10. A Szabályzat 33/c. alpontja felsorolásának utolsó sora he
lyébe a következő rendelkezés lép:

„33/c. és megyei rendőr-főkapitányok”

11. A Szabályzat a következő 34/A. ponttal egészül ki:

„34/A. A m unka m elletti tanulás eredményességének elis
merésére az állami felsőoktatási intézmények és az MSZMP 
Politikai Főiskola esti és levelező, valam int a belügyi és 
katonai főiskolák levelező tagozatán végzetteket állomány- 
viszonyra való tekintet nélkül tanulm ányi jutalom ban le
het részesíteni, ha:  

a) a képesítés megszerzésére a képesítési követelménnyel 
vagy az utánpótlási és iskoláztatási tervekkel összhang
ban került sor, és

b) tanulm ányait jeles, illetve jó eredménnyel, vagy ennél 
magasabb szintű minősítéssel fejezi be.”

12. A Szabályzat a következő 34/B. ponttal egészül ki:
,,34/B. A tanulm ányi jutalom  összege az oklevelet biztosító 
vizsga eredm ényétől, az oklevél minősítésétől függően:
a) „Promotio sub auspiciis Rei Publicae 

Popularis”, vagy „vörös oklevél (dip
loma)” , illetőleg kiváló minősítés esetén 10 000 Ft,

b) „Summa cum laude”, illetőleg jeles minő
sítés esetén 8000 Ft,

c) „Cum laude”, illetőleg jó minősítés esetén 6000 Ft.

A tanulm ányi jutalom  50% -ára jogosultak azok, akik a HM 
vagy a BM főiskoláinak levelező tagozatán fejezték be ta
nulm ányaikat.

A tanulm ányi ju talm at központi k e re tb ő l kell biztosítani.

A tanulm ányi jutalom  kifizetésére állományparancsban kell 
rendelkezni. A tanulm ányi jutalom  nem helyettesítheti, 
illetőleg nem zárja ki az egyéb jutalmazási lehetőségeket.”
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13. A Szabályzat 41. pontja 3. gondolatjeles bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„szeptember 29-e a fegyveres erők napja, amikor a fegy
veres erők, fegyveres testületek és rendészeti szervek ál
lománya tagjainak a haza védelmében rájuk  háruló felada
tok ellátásában, a közrend biztosításában, a szolgálat telje
sítésében elért kimagasló eredm ényeket, kiemelkedő helyt
állást,”

14. A Szabályzat 41. pontja a következő utolsó bekezdéssel egé
szül ki:
„csoportos elismerési alkalom a Semmelweis-nap, a pedagó
gus nap, a m agyar sajtó napja, az iskolai év zárása és m in
den olyan értékelés is, amikor elismerésekre egy adott 
szervnél nagyobb számban kerül sor.”

15. A Szabályzat a következő 41/A. ponttal egészül ki:
„41/A. Az Elnöki Tanács által a fegyveres erők és testüle
tek tagjai részére adományozandó kitüntetések és a minisz
teri kitüntetések 65—70% -át a fegyveres erők napja alkal
mából kell kiadni.
A kitüntetések 30—35%-a a többi ünnepeken és egyéb al
kalomkor kerül adományozásra.”

16. A Szabályzat 46. pontja a következő, utolsó bekezdéssel 
egészül ki:
„A 27/B. pontban m eghatározott „Em léklap”-ot a minisz
ter megbízása alapján a Hatásköri Lista 12. pontjában meg
jelölt parancsnokok, vagy helyetteseik adhatják át.”

17. A Szabályzat a következő 46/A. ponttal egészül ki:
„46/A. Az elismerések megbecsüléséhez méltóan átadásukra
a) m iniszteri ünnepséget kell tartan i évenként:

— hazánk felszabadulásának,
— a Nagy Októberi Szocialista Forradalom,
— a nemzetközi nőnap,
— a fegyveres erők napja,
— a m agyar sajtó napja évfordulóin, valam int
— az iskolaév kezdete előtt a nagycsaládosok ju talm a
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b) állam titkári, illetve m iniszterhelyettesi ünnepséget kell 
tartan i ötévenként:
— hazánk felszabadulásának,
— a Nagy Októberi Szocialista Forradalom,
— a fegyveres erők napja,
— a Semmelweis nap,
— a pedagógus nap 
évfordulóin.”

18. A Szabályzat a következő 46/B, ponttal egészül ki:

„46/B. Az egyes elismerésekre vonatkozó előterjesztéseknél 
figyelemmel kell lenni arra, hogy:

a) az MSZMP központi szervei hatáskörébe tartozó veze
tőknek, továbbá a KB egyetértésével adományozható ki
tüntetéseket lehetőleg a fegyveres erők napján kell á t
adni;

b) a tábornoki kinevezésekre, illetve magasabb tábornoki 
rendfokozatba történő kinevezésre — az MSZMP Poli
tikai Bizottsága 1979. április 18-i határozata alapján — 
évenként egyszer, a fegyveres erők napja alkalmából, ün
nepélyes keretek között a Parlam entben kerül sor, ki
véve, ha a kinevezés magasabb beosztásba helyezés m iatt 
válik szükségessé;

c) az ezredesi kinevezések és a soron kívüli előléptetések 
a fegyveres erők napja alkalmából történhetnek;

d) az ezredesi kinevezések és a soron kívüli előléptetések, 
valam int a kitüntetések adományozásának fenti rendjé
től el lehet térni: hazánk felszabadulásának 5 évenkénti 
kerek évfordulóin, az időközben magasabb beosztásba és 
nyugállományba helyezés esetén, hősies cselekedet vagy 
különösen kiemelkedő helytállás elismerésekor a biztosí
to tt keretszámon belül.”

19. A Szabályzat a következő 46/C. ponttal egészül ki:

„46/C. A Belügyminisztérium  központi és területi szervei 
a rendezvényeiket csak a 46/A. pontban m eghatározott köz
ponti ünnepségek után tarthatják  meg.”
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20. A Szabályzat a következő 53/A. ponttal egészül ki:

„53/A. A tartalékos állomány a kiemelkedően végzett m un
ka elismerésére, operatív és rendőri m unkára történő ösz- 
szevonás, valam int más rendkívüli igénybevétel alkalmával 
kitüntetésben részesíthető.

A továbbképzéseken nyú jto tt átlagon felüli teljesítm ény el
ism erésére továbbra is a soron kívüli előléptetés lehetősé
gével kell élni.

A kitüntetés adományozására a tartalékos állománnyal ren
delkező szervek vezetői, a BM „M” és Szervezési Csoport- 
főnökség, továbbá azok a parancsnokok tegyenek javasla
tot, ahová m eghatározott feladatra, gyakorlatra, akcióra a 
tartalékost behívták vagy igénybe vették.

A kitüntetési keret elosztásáról, nyilvántartásáról, a javas
latok összesítéséről és előterjesztéséről a BM Személyzeti 
Csoportfőnökség gondoskodik. A kitüntetéssel együttjáró 
pénz biztosítása a központi keret terhére történik.”

21. A Szabályzat a következő 63/A. ponttal egészül ki:

„63/A. A Fegyverbarátságért Érdemérem  kitüntetésre az 
állam titkár és a m iniszterhelyettesek, a személyügyi mi
niszterhelyettes ú tján  tehetnek javaslatot:

a) a külföldi fegyveres erők és testületek küldöttségének 
hivatalos látogatásakor, a Belügyminisztérium  küldött
ségének külföldi fegyveres erőhöz, testülethez történő 
kiutazásakor;

b) az együttes feladat, gyakorlat végrehajtásának befejezé
sekor, továbbá

c) a fegyveres erők napja és hazánk felszabadulásának év
fordulója alkalmából.”

22. A Szabályzat 79. pontja a következő utolsó bekezdéssel 
egészül ki:

„A személyi anyagban fel kell tüntetn i a szocialista m unka
versenyben elért eredm ényekért adományozott k itün teté
seket, címeket és jutalm akat, valam int a „Kiváló Újító” ki
tün tetést és a vele járó pénzjutalm at is.”
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23. A Szabályzat 81. pontja első m ondata helyébe a következő 
rendelkezés lép:

,,A Belügyminisztérium és szervei által adományozott, va
lamennyi kitüntetésről és elismerésről, külföldi jutalom 
üdülésről, — a szocialista m unkaverseny és az újító moz
galom résztvevőinek adományozott kitüntetésekről és elis
merésekről is —, valam int a más szerv által adományozott 
kitüntetés viselésének engedélyezéséről, illetve jutalom  el
fogadásáról állom ányparancsban kell rendelkezni.”

24. A Szabályzat 1. számú melléklete 5 parancsm intával egészül 
ki. (1. számú melléklet)

25. A Szabályzat 1. számú m ellékletében a 7., 8. számú pa
rancsm inta szövege a következők szerint módosul:

7. „KIVÁLÓ MUNKÁÉRT” kitüntető jelvény,

8. „KIVÁLÓ TÁRSADALMI MUNKÁÉRT” érem.

26. A Szabályzat 2. számú m ellékletének I. része a követke
zőkkel egészül ki:
— az 1979. évi 7. számú tvr. a M agyar Népköztársaság Hő

se kitüntetés és kitüntető cím alapításáról,
— a 9/1979. számú NET határozat az Elnöki Tanács k itün

tetési alapszabályának, és adományozási szabályzatának 
kiegészítéséről,

— a 18/1979. (V. 9.) számú MT rendelet az egyes k itün te
tések után  járó kivételes nyugellátásról szóló 38/1971. 
(XI. 28.) Korm. számú rendelet kiegészítéséről,

— a 1010/1979. (IV. 27.) számú Mt. határozat a Fegyver
barátságért Érdemérem  kitüntetés alapításáról. (2. számú 
melléklet)

27. A Szabályzat 3. számú melléklete a következőkkel egészül 
ki:
— a „Szocialista Munka Hőse” kitüntetés után 

a „Magyar Népköztársaság Hőse” kitüntetés,
— a „Haza Szolgálatáért Érdem érem ” arany fokozata után 

a „Fegyverbarátságért Érdem érem ” arany fokozata,
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— a " Haza Szolgálatáért Érdem érem ” ezüst fokozata után 
a „Fegyverbarátságért Érdem érem ” ezüst fokozata,

—a „Haza Szolgálatáért Érdem érem ” bronz fokozata után 
a „Fegyverbarátságért Érdem érem ” bronz fokozata

következik.

28. Ez a parancs a kiadása napján lép hatályba, ezzel egyide
jűleg a tanulm ányi jutalom  rendszeresítéséről szóló 12/ 1975. 
számú belügyminiszteri parancs hatályát veszti.

A módosításokról a személyi állom ányt a szükségnek meg
felelően tájékoztatni kell.

Dr. H O R V ÁTH ISTV ÁN  s. k.,
belügyminiszter
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Készült: 2030 példányban.
K apják: a 7/1978. sz. m iniszteri parancs elosztója szerint.
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1. sz. melléklet

19. KITÜNTETTE: — a KISZ Központi Bizottsága ...........................  számú
határozatával —

a KISZ KB VÖRÖS VÁNDORZÁSZLÓJÁVAL 
első alkalom m al

a BM Forradalm i Rendőri Ezred K arikás Frigyes 
KISZ alapszervezetét.

Az alapszervezetet a KISZ KB 
10000 Ft

pénzjutalom ban részesítette.

Készült: 3 pld-ban.
K apja: 1 pld. ira ttá r

2 pld. BM IV/I—3. Osztály
3 pld. szerv

20. KITÜNTETEM: — a M unka Ünnepe alkalm ából — a  szocialista 
m unkaversenyben elért eredm énye alapján

a „BELÜGYMINISZTÉRIUM KIVÁLÓ BRIGÁDJA” 
címmel

az Asztalos János szocialista brigádot és egyben tag jait 
neve, személyi száma, anyja neve Ft.

pénzjutalom ban részesítem.

Beo.: BRFK Anyagi Osztálya állom ányába.

Készült: 3 pld-ban.
K apja: 1 pld. ira ttá r

2 pld. BM IV /I-3 . Osztály
3 pld. szerv
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ELISMERŐ OKLEVELET ADOMÁNYOZOK:

az 1081. évi ú jítási versenyben

első helyezést elért:

Budapesti Rendőr-főkapitányság

második helyezést elért:

BM III/V Csoportfőnökség

harmadik helyezést elért:

Fejér megyei Rendőr-főkapitányság 
részére.

Készült: 2 pld-ban +  6 kivonat.

K apja: 1 pld. ira ttá r
2 pld. IV /I -3 . Osztály

K ivonatot kapja:
1 pld. I/II Csfség,
2 pld. Fejér-m . RFK. Szü. O.
3 pld. BM K EP
4 pld. BM III/V  Csfség
5 pld. BM I/I Csfség
6 pld. BRFK Szü. O.

JUTALMAZÁS: — a M unka Ünnepe alkalm ából — az

„Asztalos János” szocialista brigádot 
30 000 Ft
pénzjutalom ban részesítem.

Az összeg elosztása a ................... számú m elléklet szerint.
Beo: Budapesti RFK Anyagi Osztálya állományába.

Készült: 2 pld.-ban -f- 2 melléklet.
K apják: 1 pld. +  m elléklet ira ttá r (szervnél),

2 pld. +  m elléklet IV/I—3. Osztály.
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21. KITÜNTETEM: — a Rendőrfőkapitányság KISZ Bizottsága és

Szakszervezeti Bizottsága egyetértésével — 
az „EGYSÉG KIVÁLÓ BRIGÁDJA” címmel 
a Mező Im re brigádot.

Tagjai:

Beo: Borsod megyei Rendőr-főkapitányság 
Anyagi Osztálya állom ányába.

Készült: 3 pld-ban.
K apja: 1 pld. ira ttá r

2 pld. IV/I - 3. Osztály
3 pld. szerv

22. ELISMERÉS: — a BM KEP Anyagi Osztály term elési tanácskozása 
1980. szeptem ber 30-án

a „SZAKMA IFJÚ  MESTERE” kitüntetést adom ányozta 

név, személyi szám, anyja neve:

a „KIVÁLÓ IFJÚ  SZAKEMBER” kitüntetést 
adom ányozta

név, személyi szám, anyja neve:
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a „KIVÁLÓ MUNKABRIGÁD” címet adományozta
a Zalka Máté brigádnak
tagjai:

név, személyi szám, anyja neve:

a „SZOCIALISTA BRIGÁD” érem  ezüst fokozatát 
adom ányozta

a K iliá n  György bronz-koszorús brigádnak 
tagjai:

név, személyi szám, anyja neve:

Beo: BM KEP Anyagi Osztály állom ányába.

Készült: 3 pld-ban.
K apja: 1 pld. ira ttá r

2 pld. IV/I- 3. Osztály
3 pld. szerv

23. KITÜNTETEM: — a 38/1974. MT sz. rendelet 5. § alapján  az O r
szágos Találm ányi H ivatal elnökének és a Szakszer
vezet Országos Tanácsa fő titkárának egyetértésével
— az újító mozgalomban elért eredményei elism e
réséül :

KIVÁLÓ ÚJÍTÓ kitüntetés arany fokozatával
— 2500 Ft —

HORVÁTH JÁNOS r. alez-t (1 351102 8795, Zilahi 
Mária)

Beo: BM I/II. Csoportfőnökség állom ányába,

— 16 —
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KIVÁLÓ ÚJÍTÓ kitüntetés ezüst (okozatával
— 2000 F t —

NÉMETH MIKLÓS r. őrgy-ot (1 390210 6453, Nagy 
Katalin)
Beo: Fejér megyei RFK III/V. csop. op. tiszt,

KIVÁLÓ ÚJÍTÓ kitüntetés bronz fokozatával

— 1500 F t 

MAGYAR ZOLTÁN II. o. szaktisztet (1 400618 7654, 
Nagy Éva)
Beo: BM Központi Ellátó Parancsnokság.

DICSÉRETBEN- és JUTALOMBAN RÉSZESÍTEM:

4000 Ft
KOLTAI JÓZSEF r. hdgy-ot (1 480915 8675, H orváth 
Irén)
Beo: BM III/V —2. Osztály állom ányába,

3000 Ft
PATAKI ISTVÁN r. ftő rm -t (1 470321 7685, K erti 
Mária)
Beo: BM I/I. Csoportfőnökség állományába.

24. KÜLFÖLDI JUTALOMÜDÜLÉSBEN RÉSZESÍTEM: — eredményes 
m unkája elism eréséül — 1981. július 1-től július 8-ig Bul
gáriába:

NAGY PÉTER r. szds-t (1 390210 1987, Kiss Róza)
Egyben az üdülés idő tartam ára részére jutalom szabadságot 
engedélyezek.
Beo: Fejér megyei RFK III/V. csop. op. tiszt.

Készült: 3 pld-ban.
K apja: 1 pld. ira ttá r

2 pld. BM IV/I- 3. Osztály
3 pld. szerv
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25. KÜLFÖLDI JUTALOMÜDÜL É S B E N  RÉSZESÍTEM: — eredményes

m unkája elismeréséül — 1981. augusztus 1-től augusztus 21-ig 
a Szovjetunióba, Szocsiba:

KOVÁCS ISTVÁN r. őrgy-ot (1 350609 8765, Nagy Anna)
Beo: BM ORFK II/II- 3. Osztály, alosztályvezető.

Készült: 3 pld-ban.
K apja: 1 pld. ira ttá r

2 pld. BM IV/I- 3. Osztály
3 pld. szerv

— 18 —
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2. sz. melléklet

1. A M agyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1979. évi 7. számú tö r
vényerejű rendelete

a MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HŐSE 
kitüntetés és kitüntető  cím alapításáról

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a M agyar Népköztár
saság Hőse k itüntetést és kitüntető címet alapítja.

2. § Az állam i k itüntetésekről szóló 1976. évi 3. sz. törvényerejű ren 
delet 13. §-ának 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Szocialista M unka Hőse, illetőleg a Magyar Népköztársa
ság Hőse kitüntetést és kitüntető címet.”

3. § Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetés napján  lép hatályba.

2. A M agyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 9/1979. számú határo
zata az Elnöki Tanács kitüntetései alapszabályának és adományozási 
szabályzatának kiegészítéséről

1. Az Elnöki Tanács kitüntetéseinek alapszabályáról szóló 2/1976. szá
mú NET határozat (a továbbiakban: Alapszabály) 1. pontja, a Szo
cialista M unka Hőse kitüntetés és kitüntető  cím leírása után, kü
lön bekezdésként a következőkkel egészül k i :

„A M agyar Népköztársaság Hőse kitüntetés és kitüntető cím jelvé
nye 30 mm átm érőjű aranyból készült prizm ás csillag. A jelvény 
aranyszínű fém keretbe foglalt, téglalap alakú, 15 mm széles és 
20 mm hosszú, meggyvörös színű szalagjának jobb és bal oldalát 
2,5 mm szélességű és mélységű fehér és zöld háromszögek szegé
lyezik. A szalag közepére a Magyar Népköztársaság 6 mm átm é
rőjű, fémből készült, aranyszínű dombornyomású címere van fel
erősítve.”

2. Az Alapszabály 10. pontjának 1. alpontja helyébe a következő ren 
delkezés lép:

„1. Szocialista M unka Hőse — M agyar Népköztársaság Hőse.”
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3. Az Elnöki Tanács kitüntetéseinek adományozási szabályzatáról 
szóló 3/1976. számú NET határozat (a továbbiakban: Szabályzat,)
1. pontjának a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. A M inisztertanács tesz javaslato t)

„a/ a Szocialista M unka Hőse, illetőleg a M agyar Népköztársa
ság Hőse kitüntetésnek és kitüntető  címnek, a Magyar Nép- 
köztársaság Érdem rendjének, a Magyar Népköztársaság gyé
m ántokkal ékesített Zászlórendjének, a Béke és Barátság É r
dem rendnek, a Magyar Népköztársaság rubinokkal ékesített 
Zászlórendjének adom ányozására.”

4. A Szabályzat 8. pontja  a következőkkel egészül ki:

„A M agyar Népköztársaság Hőse k itüntetést és kitüntető  címet a 
haza fegyveres szolgálatában tanúsíto tt kiemelkedően hősi hely tál
lás, illetőleg űrrepülés végrehajtásával szerzett rendkívüli érdem  el
ism eréseként lehet adom ányozni.”

5. A Szabályzat 11. pontja az alábbi szöveggel egészül ki:

„a Fegyveres Erők Napja, am ikor a fegyveres erők, a fegyveres tes
tületek és rendészeti szervek azon tag jait lehet kitüntetésre felter
jeszteni, akik a haza védelmében rá juk  háruló feladatok ellátásá
ban, a közrend biztosításában, a szolgálat teljesítésében kimagasló 
eredm ényt értek  el.”

6. Ez a határozat kihirdetése napján  lép hatályba.

3. A M inisztertanács 18/1979. (V. 9.)  számú rendelete az egyes k itün te
tések után járó  kivételes nyugellátásról szóló 38/1971. (XI. 28.) Korm. 
számú rendelet kiegészítéséről

1. § Az egyes k itüntetések után járó  kivételes nyugellátásról szóló 
38/1971. (XI. 28.) Korm. számú rendelet (a továbbiakban: R.) 
1. §-ába felvett kitüntetések kiegészülnek a következővel:

„M agyar Népköztársaság Hőse.”
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2. § A R. 2. §-ában levő táblázat az alábbiakkal egészül ki:

K itüntetés nyugdíj legkisebb
kiegészítés nyugdíj

M agyar Népköztársaság
Hőse 2000 Ft 5000 Ft

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján  lép hatályba; rendelkezéseit
azonban 1979. m ájus 1. napjától kell alkalm azni.

4. A M inisztertanács 1010/1979. (IV. 27.) számú határozata a „FEGYVER-
VERBARÁTSÁGÉRT ÉRDEMÉREM”
kitüntetés alapításáról.

1. A M inisztertanács a M agyar Népköztársaság, valam int a Varsói 
Szerződés tagállam ai és a baráti országok fegyveres erői és fegy
veres testü le tei, illetőleg a m agyar fegyveres erők és fegyveres tes
tületek közötti együttm űködés fejlesztése, a fegyverbarátság elm é
lyítése, valam int egymás kölcsönös megsegítése érdekében k ifejtett 
eredményes tevékenység elismeréséül a

FEGYVERBARÁTSÁGÉRT ÉRDEMÉREM 
kitüntetést alapítja.

A Fegyverbarátságért Érdem érem nek három  fokozata van: 
arany, ezüst és bronz.

2. A kitüntetés az 1. pontban felsorolt fegyveres erők és fegyveres 
testületek tagjainak, kivételesen polgári személyeknek is adom á
nyozható.

3. A M inisztertanács a Fegyverbarátságért Érdem érem  adom ányozásá
nak jogát a honvédelmi miniszterre, a belügyminiszterre, az igaz
ságügyminisztere és a Munkásőrség országos parancsnokára ruházza.

4. A jogszabályoknak a kitüntetésekre m egállapított rendelkezéseit, így 
különösen az 1006/1977. (II. 17.) MT. h. számú határozatnak a 10—15. 
pontjaiban foglaltakat, a „Fegyverbarátságért É rdem érem ”-re is al
kalm azni kell.

5. A kitüntetés leírását a határozat m elléklet tartalm azza.

6. Ez a határozat a kihirdetése napján  lép hatályba.
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Az 1006/1977. (II. 17.) MT. h. számú határozat 5. sz. mellékletében 
a „Haza Szolgálatáért Érdem érem ” kitüntetés után fel kell venni 
a „Fegyverbarátságért Érdem érem ” kitüntetést.

A Fegyverbarátságért Érdemérem leírása

A r a n y  fokozat:

Az érem 38 mm átm érőjű, kör alakú, 6 mm széles, kettős levélosztá
sú, aranyszínű, zárt, stilizált babérkoszorú. Alsó szárait trapéz alakú, 
aranyszegélyű , vörös zománcbevonatú szalag fogja át, a szélein fehér 
és zöld ék alakú pártázattal. E koszorún — vele egy darabból sajto lt 
— két keresztbefektetett, aranyszínű kard helyezkedik el.

Az érem közepén — az egym ást keresztező kardokon — a külön da
rabból készült 18 mm átm érőjű aranyszegélyes, eredeti színekre zo
máncozott állam i címer van.

A fém részek anyaga tombak, bevonata rekesz zománc, illetve a ra 
nyozás.

Az érdem érem  40 mm széles selyemből hajtogatott, hagyományos há
romszög alakú és m éretű szalagon függ.

Alapszíne bordó, közepén — hosszában végigfutó — 16 mm széles 
nemzetiszínű, két szélén 1-1 mm széles aranyszínű csíkkal.

A szalagsáv a kitüntetés szalagjának 40 mm hosszú, 13 mm széles 
téglalap alakú sávja, középen az érem — gomblyukban hordható — 
15 mm átm érőjűre kicsinyített másával.
E z ü s t

A r a n y  é s  b r o n z  fokozatok:

Form ájuk, m éretük és anyaguk azonos az arany fokozatéval. Eltérés 
az érm eknél aranyszín helyett a fokozatnak megfelelő ezüst, illetve 
bronz bevonat. A szalagok alapszíne ezüst fokozatnál mohazöld, bronz 
fokozatnál kék.
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53-2/45/1981.

HELYESBÍTÉS

A 20/1981. sz BM parancsban 
helyesen:
4.oldal: Ságvári Endre Érem
5.oldal: Kiváló Ifjúvezetői 

Munkáért
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2500 Ft 

1000 Ft


