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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

017. számú PARANCSA.

Budapest, 1953. november 14. 

Tárgy: Belső Karhatalomnál "Kiváló Karhatalmi Szolgálatért” jelvény 
rendszeresítése.

Hazánk és népünk ellenségei, az imperialisták és 
azok ügynökei mindent elkövetnek annak érdekében, hogy meg
zavarják, akadályozzák dolgozó népünk békés alkotó munkáját, 
országunkban a szocializmus építését.

A Magyar Dolgozók Pártja és Népköztársaságunk Kor- 
mánya megbízásából az a megtisztelő feladat hárul a Belső 
Karhatalomra, hogy szilárdan őrködjön Népköztársaságunk bel
ső rendje és fontos objektumaink biztonsága felett.

A Belső Karhatalom személyi állományától hazánk és 
népünk érdeke megköveteli, hogy mindenkor, minden körülmé
nyek között készen álljon e megtisztelő feladatok végrehaj
tására.

Ehhez az szükséges, hogy szakadatlanul növeljék ka
tonai, politikai tudásukat, erősítsék egységeik fegyelmét 
és rendjét, óvják, kiválóan tartsák rendben fegyvereiket és 
felszereléseiket, legyenek éberek és határozottak az ellen
séggel szemben.

Ezen feladatok teljesítésében kiváló eredményeket 
elérő karhatalmi harcosok és tiszthelyettesek, valamint tisz
tek érdemeinek elismeréséül

"Kiváló Karhatalmi szolgálatért”

jelvény rendszeresítését és adományozását rendelem el.

A jelvény leírása;
1

Körbefutó 7.mm. széles zöld zománcozott tölgyfa koszo
 rú, melynek külső átmérője 45,mm. Alsó részén zománcozott kék
 alapon aranyozott betűkkel ”Kiváló Karhatalmi szolgálatért”

 felirat. Babérkoszorúban tűzpiros ötágú domborzott csillag
30. mm., alatta keresztbe fektetett aranyozott, fényesre poli
túrozott puska és géppisztoly van. Hátlapjára a felerősítés
hez 2 szemben álló kapocs van erősítve. Alátét égszínkék haj
tóka posztó, melyet a jelvény alakjára megfelelően úgy kell 
körülvágni, hogy annak 2. mm.-es szegélye a jelvény mögül ki
látszék.

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE. 
10-0882/1955.
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A "Kiváló Karhatalmi szolgálatért” jelvénnyel való 
jutalmazásra a Határőrség és Belső Karhatalom parancsnoka jo
gosult.

"Kiváló Karhatalmi szolgálatért" jelvénnyel jutalmaz
ható :

1./ Aki karhatalmi alkalmazás esetén elfogja a kutatott 
bűnözőt, kémet, diverzánst, vagy egyéb ellenséget,

2./ Aki őrszolgálat teljesítése közben olyan ellensé
ges személyt fog el, vagy tesz ártalmatlanná, aki az őrzött 
objektumot kártevő szándékkal közelítette meg, illetve az ob
jektumban behatolt. Vagy, aki több esetben megakadályozta az 
objektumban hamis igazolvánnyal való belépést.

3./ Aki az objektum-őrzés minőségi megjavításában,tech
nikai eszközök és műszaki berendezések továbbfejlesztésében 
kimagasló eredményeket ér el,

4./ Aki huzamos időn keresztül harci és politikai ki
képzés terén "kiváló” és "jó” eredményt ér el, Feladatait a 
szolgálatban és egyéb téren mindig lelkiismeretesen és jól 
hajtja végre, a katonai és fegyelem téren példamutató.

Az 1. 2. 3. pontban foglaltak mellett a jelvénnyel va
ló jutalmazásnál figyelembe kell venni a javasolt beosztott 
általános magatartását és a kiképzésben elért eredményeit,

A "Kiváló Karhatalmi szolgálatért" jelvény egy sze
mélynek több esetben is adományozható, A jelvény jogos vi
selésére igazolványt kell rendszeresíteni, A jutalmazottak- 
ról nyilvántartást kell vezetni,

A "Kiváló Karhatalmi Szolgálatért” jelvény leszerelés 
után is a jutalmazott birtokában marad.

"Kiváló Karhatalmi Szolgálatért” jelvény visszavonására 
a Határőrség és Belső Karhatalom parancsnoka jogosult. A jel
vényt vissza kell vonni, ha a jutalmazott súlyos fegyelmi 
vétséget, vagy katonai bűncselekményt követ el, vagy egyéb ma
gatartásánál fogva érdemtelenné válik a jelvény viselésére.

Ezen parancsomat a Belső Karhatalom személyi állomá
nya előtt ki kell hirdetni.

Gerő Ernő sk,
a Magyar Népköztársaság 

Belügyminisztere.

Kapják:
B.M. központi főosztály és önálló osztályok vezetői, Határőr
ség és Belső Karhatalom parancsnoka, a Belső Karhatalom vala
mennyi önálló egységének parancsnoka.

✓ / WF-né / 
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