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I.
Pártunk és Kormányunk értékeli és becsüli a dolgozók 
alkotó munkáját és kezdeményező készségét. Ugyanígy 
értékeli a fegyveres testületek tagjainak áldozatkész, 
fáradhatatlan munkáját. Az elismerés és megbecsülés je
léül azokat a beosztottakat, akik a szocializmus építé- 
sében, a feladatok teljesítésében kimagasló eredménye
ket érnek el, a Párthoz és dolgozó népünkhöz való hű
ségről, áldozatkészségükről tesznek tanúságot Népköz
társaságunk Elnöki Tanácsa magas kitüntetések adományo
zásával jutalmazza.
A kitüntetések és jutalmak adományozása még nagyobb 
eredmények elérésére ösztönzi a kitüntetett elvtársa
kat, ugyanakkor a munkatársakat is hasonló eredmények 
elérésére serkenti. Ennek következtében szilárdul a 
szolgálati és munkafegyelem, megjavul az elvtársak mun
kához való viszonya, növekszik kezdeményező készsége, a 
kapott parancsokat és feladatokat sikeresebben teljesi
tik.
A Belügyminisztériumban ezen a téren helytelen gyakor
lat alakult ki. A kitűntetések, jutalmazások, sőt az 
előléptetések is alkalomszerűen, tömegesen történtek 
Április 4-én, vagy November 7-én, nem azonnal, amikor 
egy- vagy több elvtárs rendkívüli, avagy kiváló telje- 
sítményt ért el.
A helytelen gyakorlat következménye volt az is, hogy 
egyes parancsnokok és vezetők Április 4. vagy November 
7.-e alkalmával a különböző javaslatok elkészítésekor 
megfeledkeztek egyes elvtársak korábban végzett, kima
gasló teljesítményéről, sok esetben csak azokra az elv- 
társakra figyeltek fel, akik közvetlen a javaslatok el
készítését megelőzően végeztek jó munkát. Többször elő
fordult, hogy arra érdemtelenek is részesültek kitün
tetésben, jutalomban, vagy soronkívüli előléptetésben.
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A soros előléptetések a Belügyminisztérium különböző 
szerveinél szintén helytelen gyakorlat alapján történ
tek eddig.
Az előléptetésekre nem az egyes rendfokozatokban elő
irt várakozási idő lejárta után, folyamatosan, hanem 
meghatározott időpontokban került sor.

II.
A kitüntetések, jutalmazások és előléptetések jelenle
gi rendszere nem biztosítja azoknak a céloknak és éred 
kényeknek elérését, melyeket Pártunk és kormányunk tő
lünk joggal elvár.
A kívánt eredmények elérése céljából

m e g p a r a n c s o l o m :
A Belügyminisztériumhoz tartozó szervek vezetői, pa
rancsnokai, a kitüntetés, jutalmazás és előlépteté
sek terén fennálló eddigi helytelen gyakorlatot 
szüntessék meg.
Kísérjék figyelemmel beosztottaik politikai, szak
mai munkáját. kiváló és kimagasló eredmények eléré
se esetén haladéktalanul tegyenek javaslatot az ar
ra érdemesek kitüntetésére, soronkívüli előlépteté
sére, jutalmazására.
Kormánykitüntetésre, vagy soronkívüli előléptetésre 
lehet előterjeszteni azokat az elvtársakat, akik 
munkájukkal rendkívüli teljesítményt nyújtanak. Pl. 
sikeres operatív akciók lebonyolitásánál, nagyszabá
sú ellenséges tevékenység felgöngyölítésénél, határ
sértő imperialista ügynökök elfogásánál, rendőrségi, 
légoltalmi, büntetésvégrehajtási, vagy tűzoltósági 
feladatok végrehajtásánál bátor, hősies magatartást 
tanúsítanak.
Szakmai kitüntetésre, vagy jutalomra lehet előter
jeszteni azokat az elvtársakat, akik egyes feladatok 
végrehajtása során, kiemelkedő munkát végeztek, ki
váló szorgalomról, áldozatkészségről tettek tanul
ságot.
A vezetők és parancsnokok jó munkájukért saját hatás- 
körükben megdicsérhetik, vagy a rendelkezésükre ál
ló pénzügyi keretből megjutalmazhatják beosztottai
kat. Az egyes parancsnokok és vezetők által történő 
jutalmazásokhoz szükséges keretet a Terv- és Pénz
ügyi Főosztály 1954. február 28-ig határozza meg, er- 
re vonatkozóan készítsen rendeletet.
A vezetők és parancsnokok a kitüntetésre, jutalmazás- 
ra, illetve soronkívüli előléptetésre javasolt elv- tarsakról rövid jellemzést és alapos indoklást ké
szítsenek, jelöljék meg, hogy milyen kitüntetésre, 
jutalmazásra és előléptetésre javasolják az elvtársakat.
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Soros előléptetésre lehet előterjeszteni a hatáskör 
szerint illetékes vezetőkhöz folyamatosan azokat az 
elvtársakat, akiknél a rendfokozatukban előírt várako
zási idő lejárt és előléptetésre szakmai és politikai 
képzettségük alapján alkalmasak.
A Kormány, vagy szakmai kitüntetésekre a Miniszteri 
és Miniszterhelyettesi jutalmazásokra, soronkívüli tisz
ti előléptetésekre tett javaslatok elbírálására öttagú 
bizottságot létesítek:
A bizottság elnöke:

Á c s  Ferenc áv. ezredes,
B.M. Személyzeti Főosztályvezető.

A bizottság tagjai:
K o c z i n a  Gyula áv. ezredes,
B.M. P.B. Titkár,
K u t i k a  Károly rendőr ezredes,
O.R.K. Vez.h.
S e l m e c z i  György áv. alezredes,
B.M. Ellenőrzési Főosztályvezető,
F á b i á n  József áv. őrnagy
B.M . Hőr. és B.K .H. parancsnokság káder o.vez.

A vezetők és parancsnokok a Kormánykitüntetésre, szak
mai kitüntetésre, Miniszteri, vagy Miniszterhelyettesi 
jutalmazásra, tisztek soronkívüli előléptetésére tett 
javaslataikat a bizottság elnökéhez küldjék meg. A bi
zottság a beérkezett javaslatokat haladéktalanul vizs
gálja felül és jóváhagyás végett /hatáskör szerint/ 
hozzám, vagy az illetékes Miniszterhelyettes elvtársak
hoz terjessze fel.
A tiszthelyettesi rendfokozatba történő soronkívüli elő
léptetési javaslatokat az országos parancsnokok a Bu
dapesti és megyei főosztályok vezetői saját hatáskörük
ben hagyják jóvá.
Megfelelő mértékben kihirdetendő az egész tiszti állo
mány előtt.

GERŐ ERNŐ sk. a Magyar Népköztársaság 
Belügyminisztere.

Kapják: Miniszter h.elvtársak.
B.M. Központi Főosztályok, osztályok, parancs
nokságok vezetői,
B.M. Megyei /Bp-i/ főosztályvezetők,
Hőr.ezred és ő.zj.pk-ok,
Iskolák pk-i.

Készült: 120 példányban.
Tartalmaz: 3 lapoldalt. Másolat hiteléül:
Gépelte: WP-né. 

/: Protzeller Magdolna :/ 
ri.II.o.fő.ti.
Tük. vezető.
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