
BELÜGYMINISZTÉRIUM

10-27/6/1981. 

Hatályon kívül helyezve 12/1990. BM ut.

Szigorúan titkos! 
Különösen fontos!

A M agyar N épköztársaság  
belü gym in iszter-h elyettesének  

6/1981. szám ú  
INTÉZKEDÉSE

Budapest, 1981. július 7-én

Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása: Betekintő aláírása: Év, hó, nap:

Jelen intézkedésről másolatot, vagy kivonatot készíteni tilos!

ÁBTL - 4.2 - 10 - 27/6/1981 /1



BELÜGYMINISZTÉRIUM

10-27/6/1981. 

Szigorúan titkos! 
K ülönösen fontos!

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszter-helyettesének 

6/1981. számú

INTÉZKEDÉSE
a Belügyminisztérium állambiztonsági szerveinek munkáját 

segítő hálózati személyek kitüntetésének rendjéről

Budapest, 1981. július 7-én

A 005 1972. számú belügym iniszteri paranccsal kiadott, az állambiz
tonsági szervek hálózati m unkájának alapelveit tartalm azó szabályzat (a 
továbbiakban: szabályzat) lehetővé teszi, hogy a hálózati személyek kim a
gaslóan eredm ényes m unkájuk, bátor helytállásuk elism eréseként k itün
tetésben részesüljenek. A szervek a javaslatok, az adományozási okmányok 
elkészítésénél, előterjesztésénél és nyilvántartásánál, valam int a k itün teté
sek átadásánál különböző gyakorlatot alkalmaznak, m elyek m agukban re j
tik a dekonspiráció lehetőségét. A hálózati személyek kitüntetésével kap
csolatos feladatok egységes szabályozására, a személyügyi m iniszterhelyet
tes egyetértésével, kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Az állambiztonsági szervek m unkáját segítő hálózati személyek 
részére a szabályzat 29/f alpontja alapján a Haza Szolgálatáért Érdemérem, 
valam int a Közbiztonsági Érem kitüntetések különböző fokozatai adomá
nyozhatok.

2. A kitüntetések egyéb feltételeire, alkalmaira, előterjesztésére és 
visszavonására vonatkozóan a K itüntetési és Elismerési Szabályzat 17., 
21., 42. pontjában, valam int a VI. fejezetben foglalt rendelkezéseket kell 
értelem szerűen alkalmazni.

3. A kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat az operatív szervek vezetői 
szolgálati úton, a tervezett átadás előtt hat héttel hozzám terjesszék fel. 
A javaslatot az intézkedés m ellékletében m eghatározott form ában kell el
készíteni.

4. A kitüntetés adományozásáról egy példányban készített állomány
parancsban kell rendelkezni, amely a k itün tete tt nevét, születési évét, 
anyja nevét, a k itüntetés nem ét és az előterjesztő szerv megjelölését ta rta l
mazza. Jóváhagyás u tán  a javaslatot és az állom ányparancsot a hálózati 
személy „B”-dossziéjában kell elhelyezni.

5. Az állományparancsból egy példányban kivonatot kell készíteni, 
amelyben a k itün te te tt neve és adatai helyett az előterjesztő szerv javas-
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latának iktatószám át kell feltüntetni. Az állom ányparancs-kivonatot nyil
vántartás céljából a BM IV/I-3. Osztálynak kell megküldeni. Az állomány
parancs és kivonat elkészítése az előterjesztő szerv feladata, m elyet a javas
lathoz csatolni kell.

6. A kitüntetéssel járó pénzösszeget az előterjesztő szerv "B "-ellát
m ánya terhére, jutalom ként kell elszámolni, a vonatkozó pénzügyi rendel
kezéseknek megfelelően.

7. A kitüntetésekről adományozási okirat nem állítható ki. A k itün
tetést az állományparancs ism ertetése u tán  az operatív szervnél kell őrizni.

8. Az előterjesztő szerv vezetője az operatív érdekek figyelem bevéte
lével kivételesen engedélyezheti a kitüntetés átadását és a kitüntetéssel 
e g y ü ttjá ró  jogok gyakorlását (viselés, személyi anyagban való szerepelte
tése, elvesztés esetén pótlás, igazolás kiadás, stb.). Az átadás engedélyezé
sével egyidejűleg javaslatot kell felterjeszteni legalizált adományozási ok
m ányok utólagos elkészítésére.

9. A kitüntetés tényét konspirativ körülm ények között a javaslattevő 
parancsnoknak vagy az általa kijelölt helyettesének a hálózattartó operatív 
tiszt jelenlétében kell közölni, illetve, ha a 8. pont szerint járnak  el, akkor 
átadni.

10. A kitüntetéssel kapcsolatos valam ennyi adatot úgy kell őrizni, hogy 
az m egfeleljen a hálózati személyek konspirációs védelm ét biztosító szigorú 
követelményeknek.

11. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 
hálózattartó operatív szervek illetékes vezetőivel ism ertetni kell.

KARASZ LAJOS s. k.
rendőr altábornagy, 
m iniszterhelyettes

K észült: 320 példányban
Felterjesztve: m iniszter elvtársnak, 

á llam titkár elvtársnak,
K ap já k : m iniszterhelyettesek,

BM III., IV. főcsoportfőnök-helyettesek,
BM III. fcsf-ség csoportfőnökei, csoportfőnök-helyettesei önálló 

osztályvezetői,
BM III/I—III/IV. Csoportfőnökség beosztott osztályvezetői, 

osztályvezető-helyettesei, alosztályvezetői,
BM IV/I. csoportfőnök-helyettes, osztályvezetők,
Belbiztonsági Osztály vezetője,
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok, állam biztonsági helyetteseik, 

állam biztonsági osztályvezetők.
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M I N T A !

SZIGORÚAN TITKOS! 
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

szerv megnevezése

JAVASLAT
miniszteri kitüntetésre

Név: ................................................................................................................

Születési év: ............................  A nyja neve: ........................................

Utolsó jutalm azása: é v ....................hó ...........................................  nap

K itüntetései (évszám megjelölésével):

A javasolt k itüntetés megnevezése:

Indoklás:

, 19...........  év hó ............ nap

E gyetértek : Javaslom :
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